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Předmluva.

Při úplné lásce mé k pěstování ovocného
stromoví nemálo mne často dojímalo, že pěsio-

• vání ovocného stromoví u nás nedochází úplné
obliby, ba že se jím na mnoze nešetrně nakládá,
aniž by se uvážila velká cena jeho. Zahodno
by bylo. by se více čtly knihy štěpařské,' které
by poučily každého o pěstování ovocných stromů.

Ohledneme-li se po Německu, shledáme, jak
němečtí pomologové Oberdick, Luckas, J ahn jedno
dílo za dt'uhým vydávají, opravují, lid poučují,
pobádají, a sice s prospěchem zajisté značným;
pvocnářst'l1í se tam spťlsobem nejlepším rozšířuje
a pě~tuje.

Takovýchto spisů v české řeči máme jen
pořídku, zvlášť od praktických štěpařů sepsaných.

Bylo by přáti, by i u nás mužové v tom
oboru nadaní sobě neobtěžovali, uvázati se v spi-
sování kněh štěpařských, které by našim kraja-
nům .příspěly radou a pouěeaim.

Obeznámen s poměry našeho štěpařství,
obral jsem sobě za úkol, sepsati knihu o pěsto-
vání ovocného stromoví, abych povzbudil naše
rolnictvo ku zvelebování štěpařství, až posud tak
málo povšímnutého, při čemž mě valně poslou-
žily mnoholeté poznámky praktického působení
mého.

Jest jediným přáním mým, aby kniha stala
se upřímným rádcem v oboru tomto.

V Chrudimi v červenci ,-1875.

,

F. Vohralik.



Jakého užitku nám podává štěpařství, _

Pěstování ovocných stromů podává každému
rolníku velké výhody, neb bedlivým pěstováním
ovocného stromoví se získá blahobytu, jím se
mysl a duch lidský šlechtí, krajina okrášluje
a vzduch čis~í. - I

.Každému jest zajisté známo, že můžeme
ovoce na všeliký spůsob zužitkovati; ono i
k rozmnožení obchodu přispívá nemálo. Právě

~ v těchto letech, kde nám ceny potravin vystu-
pují, ano i daně pozemkové se zvyšují, má
zvlášť každý rolník o to dbáti, by mu role
také většího užitku poskytovalo.

Y orné půdě se ovocné stromoví velmi
dobře daří a také většího užitku poskytuje,
aniž by při tom obdělávání a osívání půdy
trpělo.

Pěstování ovocného stromoví vyžaduje
zvláštní pozornosti; ono nejen že působí na

- mravy, šlechtí' ducha lidského a hojného užitku
podává, ale i přemnohých -radostí a zábav
v prázdných hodinách každému poskytuje.

A proto jest přáti, aby pěstování tohoto
odvětví hospodářského nalezlo četných přátel a
příznivců, jimž návod tento sloužiti _má co při-.
hodná pomůcka k dosažení cíle v tomto oboru
žádoucího.



Díl I.
Ovocné školky.

Pěstování ušlechtilých i neušlechtilých
- ovocných rostlin. .

Oddll L

Hlavní část stromu, rozdělení jeho všeobecné
vysazování ovocného stromoví. '

Každý strom stává z kořenn, koruny a
kmene,

§. 1.'

Kořeny:
~ořeny jsou část stromu, která se v zemí

n~~eza;., ony ~trom upevňují, potravu ze země
přitahují a k Jeho dálšímu vzrůstu napomáhají.
Jsou to hlavní, po~tranní ~ vláskové kořínky
ne? .ta~'V~vane l!1lZ111ce.Koreny hlavní jsou ty
nej silně] SI, kter~ se na všecky strany rozšiřují
a stromy v zemi upevňují; je-li kořen takový
v prostr~d oa kolm? do země roste, jest to
tak zvany kul, ktery se u hrušek třešní vlas-
kých ořechů a kaštanů nalezá. ~ ,

Vláskové kořínky, které se nejvíce u po-
'Yrc~lUzemě ro~šířuj,í, jsou slabé útlé nitky,

~z stromu potrebne potravy ze země podávají.
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Kořeny jsou tedy takovým ústrojím, kte-
rýJn se bylině nejprv potravy dostane, pročež
nazýváme takové vláskové kořínky míznice;
ony mají tu vlastnost, vlhko a jiné tekuté neb
prchavé hmoty, v kterých žijí, vssát, poněvadž
sklípkovaté jsou.

Rostlinozpytcové jsou toho náhledu, že
vssání a oživení u kořenů hlavně pomocí ko-
nečků jejich se uskutečňuje, druhé pak po-
vrchní kořeny že jen malý vliv na rostlinu
mají. Není sice žádné pochybnosti, že míznice
s větší silou než druhé díly kořenu co ssající
ústrojí pracují, neb celé vrchní položení jest
mladými kořínky prorostlé, které též tu vlast-
nost mají, že potravu ze země v jisté míře při-
jímají. Jak se stanou sklenby jejich silněj-
šími, stanou se též kořeny n€schopnými, vlhko
se stran připouštěti; jsou-li mladé á měkké,
jest mezi nimi a míznicemi - malého rozdílu,
poněvadž poslednější nejsou žádné zvláštní
ústrojí, nýbrž nejmladší díly kořenu.

Jelikož kořeny pomocí konečků potřebné
potravy nashromážďu:jí, mají tu vlastnost, že
nejtvrdší zem, v které žijí, prorazí a od jed-
noho místa k druhému se rozšířují, až po-
travu, která se v zemi nachází, vyžijí.

Ačkoliv rostliny samostatného pohybu ne-
mají, přece vyhledáváním čerstvé potravy v u-
stavičném namáhání jsou, třeba že tělesa jejich
nepohnutými ostanou.

Kořeny nerostou jen do délky, nýbrž i
také' do tlouštky zároveň s kmenem, vnímáním
tétéž látky výživné.

Kořeny přivádějí rostlině tolik lát.ek zá-
živných, mnoho-Ii ona vyžaduje; dle toho jsou
kořeny více neb méně v činnosti. 1*
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Je-li šťáva v rostlině listím spěšně spra-
cována neb yYžita, což na jaře nejvíce jest
pozorovati, jsou koř-eny též ve větší činnos~i;
jak léto přejde a listí méně potravy spotřebuje,
jsou kořeny též méně činnými; práci tuto pak
převezme listí na místě kořenů a opatřuje by-
lině potřebn látky k životu ze vzduchu, to
jest, ono udrž je celý život rostliny.

Nechf by kořeny sebe déle v suchu byly,
a žádné vlahy neměly, rostlina přec žíti nepře-
stane, pokud se jí listím ze vzduchu potřebných
látek k. životu dostavá.

- Není žádný čas v roce, kdeby se staly ko-
řeny neschopnými, leč že by zmrzly; ony
přitahují ustavičně i v zimě potravu ze země
a podávají ji do vnitř rostliny, kde tato na-
shromá iděná přes zimu zůstává, až v jaře

. k ožíveuí mladých snítek upotřebena bude; než
jaro nastane, jsou již všechny sklípkovatiny
tekutou výživnou látkou naplněny.

Ačkoliv kořeny mají úplnou spůsobilost
k ssání, přec nejsou s to, potravu sobě vybí-
rati; ony přijmou vše, co se jim v rozředěné
podstatě propůjčí. . .

Dle toho jsou jedovaté hmoty rostlině tak
škodlivé, jako člověku; kdybychom kořeny je-
dovatými látkami obklopili neb kořeny v taková
místa se vedraly, rostlina zahyne. .

Kdybychom napustili půl kořene některé
rostliny jedem, vtáhne jej druhápolovice do
sebe, a zase obráceně kdybychom položili ko-
řen některé 'rostliny k, př. od cichorie do vody,
shledáme že voda úplně zhořkla. Protož mají
kořeny též tu vlastnost, že nejenom rostlinu
vyživují, ale i také škodlivých látek zproštují,
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§. 2. ..~
Kmen.

. Kmen nazýváme onu část stromu, která se
od 'kořenů ke koruně pnea která korunu nese.

Kmen sestává z více dílů, a tyto jsou:
a) kůra, b) lýko, c) běl, d) dřevo, e) dřeň neb
duše.

a) Kttra.

Kůra jest vrchní díl stromu, ktérá jej
chrání v letě před horkem a v zimě před mrazy.

b) Lýko.
Lýko jest dírkovatá část svazku cevného

hned pod kůrou, kterouž se v šťáva pohybuje .a
pod kůrou usazuje, a. odkudz se poupata VyVl-
Dují.

·cj, Běl neb oblana.
Běl jest útlý mlíčnatý svazek cevný mezi

lýkem a dřevem, z kte~:é~o ~é no,:~ ~řevo u~a-
zuje; když tuhnout p.ocllloa,Jes~ tez Jako kůra
a lýko dírkami neb komůrkami opatren.

Bělem vstupuje vodnatá šťáva z kořenů do
koruny tam od listí spracována zhoustlá lýkem
zpátky' se vrací, vodorovn~. do všéch, dílů pod
kůru se tlačí a tam usazuje; takovym spuso-
bem se tvoří pod kůrou malé zárodky životin;
takový zárodek co tečka velký ~yv?d!v listov.é
poupě, z kterého se snítky a kmen~ tetez ,rostlI-
ny vyvinou, jaká jest ona, na k~ere se zarod~~
byl. utvořil. K,aždr takový za!odek. ne? JIZ
poupě jest jedním listem doprovázeno, Jen~ bez-
prostředně z. kůry pod poupetem vypuci, po-
travu přitahuje a poupě chrání.
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Špičky plodné se poznají po svém vroub-

kovaném krátkém dřevě a velkých kulatých oč-
'kách. Casto ~se stává, že taková šupinová pou-
pata ten samý -rok neproměněná ostanou a jen
pět listů ze sebe yydají, které okolo poupat
"posázeny jsou; pod každým z těchto Ilstů se
během léta utvoří poupě, z kterého budoucí
Tok květ povstane.

d) Dřevo.
Dřevo jest vnitřní díl stromu, které na.

spůsob kroužku každoročně vzrůstá a se zmáhá,
e) Dřeň čili střen.

Dř neb duše jest uvnitř. dřeva stroniu a.
-;'lovstává z měkké h o u b o v i t é látky. / -,

'§. 3.
. Koruna.

Korunu jmenujeme ve vysce na kmenu
pnoucí se část stromu, která se na všecky
strany svými kloníky a větvemi v rozmanitém
spůsobu rozšiřuje. .

Kloníky jmenujeme vnitřní z kmene po-
vstávající díly, na kterých větve a snítky (leto-
rosty) se nacházejí. \

. Snítky (letorosty) jsou nejmladšíolistěné
díly povrchu koruny, které ji rozšiřují a po-
mocí listí 'potřebné látky stromu podávají.

Takové snítky jsou dvoje; rozvoďující, které
korunu rozšiřují, a plodné snítky, které pou-
pata na květ mají.

Rozvoďující snítky jsou též dvoje: pravé a
divoké neb tak zvané vodní výhonky; pravé
snítky slouží k rozšíření koruny; divoké, které
se poznají po slabě vyvinutých, daleko od sebe
rozdělených pupencích a dle spěšného vzrůstu;
takové - neslouží-li komladění koruny -
musí se odřezati.

§. 5.

Poupata neb očka. r

Poupě květové se již v zimě rozezná od
-očka dřevového; jestit tlusté a kulaté, a při
jarním teplém počasí se rozvije dříve, než se
Jistí okáže.

Očka dřevová jsou špičatá a podlouhlá,
a vypučí z nich jenom listí a snítky.

Spojená poupata, která zároveň na jedné
snítce květové i dřevové sedí, nacházíme u
peckového ovoce: třešní, švestek, broskví a
meruněk.

§. 6.

Listí.

Listí, které z oček povstane, jest neod-
vislý díl každé byliny, kterým tato dýchá, to
jest vodní látky od kořenů podané spracuje,
vypáří a potřebné látky ze vzduchu ssaje.

Listí jest potaženo kůží rostlinnou; tato jest
protkána mnoha neviditelnými potnicemi (pory),
kterými bylina dýchá a se paří. Listí jest u
byliny ústroj takový, jaký u zvířat plíce.

§. 4.
Plodné v~tvičky.

Větvičky plodné jsou od 4 až do 20 cm.
dlouhé, usazují se na větvích a mají květová.
poupata.

,
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§. 7.
Květ.

Pod tímto vyrozumíváme díl ten, z kte-
'ho se zárodek na ovoce utvoří.

Květ jest onen díl byliny, který se utvoří
k tomu, by se bylina sprostředkováním semena
dále udržela a rozmnožila.

Oddíl II.

§. 8.
Připravování stromové mastě, jíž se

ku šlechtění používá.

, K tomu se vezmou dva 'díly žlutého vosku
a dva díly bílé smůly, obojí se nechá každé
zvlášť rozpustiti, a když je obojí dobře roz-
puštěno,přidá se jeden díl mastnoty.

Jiný spůsob : dva díly' žlutého vosku, 11/2
dílu hustého terpentínu; obojí musí býti
vzlášť rozpuštěno; pak se to sleje v jedno a
přidá se půl dílu mastnoty.

§: 9.
Připravování studeného vosku Luckasova.

'Do jedné libry žlutého vosku dobře roz-
puštěného se dá 7 lotů líhu, řádně se to roz-
míchá, do nějaké nádobky vleje a dobře uzavře;
k natšrání se potřebuje vždy malého štětce.
Jak jést rána natřena, musí se vosk zase uza-
vřít, neb na vzduchu ponechaný by-stvrdnul a

.více k potřebě nebyl.
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§. 10.

Smůla k hojeni všelikého neduhu stromů.

1

-
K tomu se vezme 6 dílů smůly, ta se

nechá rozpustiti, pak se dá 1 díl mastnoty, též
. rozpuštěné, a přimíchá se 1 díl dobře prosá-
tého popele.

Toto se dá zvlášť U peckóvého ovoce dobře
upotřebítí.

Stromy peckového "ovoce mají tu vlastnost,
že z nich při dost malém poranění smůla (klo-
vatina) neb šťáva prýští; takové místo se musí
1> největší opatrností vyříznouti a nadřečenou
mastí omazati.

Oddil In.

§. 11.

Co jest školka.

Školka jest místo, kde se ovocné stromky
ze semena odchovávají a ušlechtují, až svého
úplného vzrůstu dosáhnou, by se mohly na svá
'trvalá stanoviska vysázeti.

Každé místo se pro školku nehodí, a tím
již bývá častokráte pochybeno, volíme-li tako-
vou polohu a půdu, která ovocnému stromoví
přiměřena není. .

Chceme-li, by nám ovocné stromky všudy
rostly, musíme voliti 'též místo- takové, na kte-
réž by ranní i polední slunce přístup mělo, a
které by co možná nejvíce před severními větry
chráněno bylo.

I
/
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V nižinách neb mokrých místech není rádno

ovocné školky zakládati; tam stromky až do.
zimy v sobě šťávu udržuji (živoří), snítky ne-
zdřevěnatí, jsouť měkké, a pakli mrazy brzo.
nastanou, 1 tromky zmrznou, čímž škoda velká
se spůsobf .

rJím více zvolené místo slunci a zdravému
povětří přístnpno, tím lépe pak stromky rostou.

Půda, kde se ovocné stromky pěstovati
mají, nesmí být;i vlhká, .ani pisčitá neb skal-
natá. Půda s červenicí neb pískem promíchá-
ná, která se při rytí rozsypá, má přednost.

Každý mladý stromek má z jadérka dle
své přirozenosti beze všeho připravování a hno-
jení růsti; nechá se však umělým řezem jakým-
koliv spůsobem vésti.

Má-li hospodář svou vlastní školku, má
již tu výhodu, že může sobě bujné a zdravé
stro~y ~á!ll vYP,ě~tůva!a p~i tom té.ž druhy ta-
kove voliti, ktere jsou úrodné, trvanlivé a na ta-
mnější ponebí a půdu uvyklé; aniž by mu bylo
třeba, stromky často dost špatné od obchodníků
za velké ceny kupovati.

§. 12.
Rozměr štěpné' školky.'

Místo, které jsme pro školku volili . musí
~ýt! rřed~vš,ím ~}ůtem ohravž,eno,I by zajíci neb
Jma s~odlIva zvfrata tam přístupu nemělí, pak
na stejné díly rozděleno ; cesty musí býti rovné
6' (2 m.) široké a pískem vysypány, by' se ta~
mohlo při vlhkém počasí pohodlně choditi.

}{ole!ll ka~déhů odděl~ní se ponechají 3' (1
m.) široká rabatka, na kterych se ovocné stromy,
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-zákrslíky pěstují, z kterých se bud~ucn~, růub~
k šlechtění betou ; mimo to se l?estuJI I?eZl
zákrslíky na rabátkách srstky, ryvlz a malmy.;
rabátka ůkolů cesty se ůbrubují bu.ď jah~dam~,
thymiánkem aneb ji?ý~i užitečný~~l ,rosthnamI.

Rozměr ůvocne skůlky se ndl dle toho,
jak velká plocha pro. školku určena jest, na 6
.neb 8 dílů; mnoho cest vyžaduje také více p,ůdy,
na které se může ještě více stromků ~~st.o-
vati a čímž se i také výloha pro. školku z",:ysuJe.

, Obrazec 1. naznačuje na 6 dílů rozdelenůu
.škůlku. Růzdělení to jest důležité; jel}ko~ není
radno celou,školku jedním rokem vysazetl, ,anof.
k tomu jest třeba více tisíc plánat" která ~~
se musila koupiti, což by však pro s~Olku yz
v prvním roce přílišnou výlohu spůsobiJ.?;, lepe
arci pochodí, kdo sobě rok po r~ce bUJnyc~ a.
zdravých plářiat ze semena s nepatrnou. výlo-
hou odchová; neboť jednak bycho:n nebylI s,~o;
pojednou vyhovět všem pracín: ~e,~kůlc~'v~vl~ste
v .šlechtění, a jednak by neJvetsl obtlz.l bylo,
tolik stromků v jednom' roce odprodatI. ,

Ostane-li déle ve školce stromek, ktery
jest úplně dorostlý, zakrní, poněvadž se ne-
může více rozšiřovat. .

Jelikož stromky ve školce v šestém roce
již úplné výšky a síly ?abýváj~, ,že se J?ůho

u
k rsazování upotřebItI, rozdeluJe se tez dle
toh~ vysazování pláňat ve školc~ na 6 let. , ,

V oddělení 1. a) se v prvmm roce. vysa~1
1l1áňky z jáMového ovoce do polou, Jak PI-
:smena a) naznačuje.

V oddělení II. se vysází též do v polou
:stromky peckového ovoce, jak b) naznacuJe. ,

V druhém roce se vysází místa na o~de-
'Iení L a II. ponechaná zase pláňaty e)-e) Jako.

j
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předešle; pláňky v minulém roce vysázené
a)-b) se pak ušlechťují.

V třetím roce vysázíme oddělení III. a IV.
d)-d) zase do polou pláňaty, a máme k šle-
chtění v prvním oddělení pláňky e)-e), a tak
pokračujem každý rok stejně. .

V šestém roce vysázíme na oddělení V. a
VI. j)-j), a v oddělení I. a II. a)-b) máme
stromky již k vysazování dospělé, které se ze
školky buď vysázejí neb odprodají.

Prázdná místa ve školce použijí se pro
pěstování zeleniny, řípy neb zemčat. Tím však
nechci říci, že by se musil každý dle mého
náhledu řídit; závisí to jedině od toho, jak

. velká jest spotřeba ovocných stromů; dle toho se
může ve školce více neb méně pojednou vysázeti.
. Oddělení to, kde chceme pláňata vysazovat,

musí se převrstviti (rigolovati) a to se stane
takto; Po délce oddělení se vyhloubí 21 až 3'
(od 6 do-10 dm.) hluboký a' též tak 2/-3' od
6 do 10 dm.) široký příkop, země se vybere a
na hromady uloží. ;Když jest první příkop úplně
vybran.. odměří se po celé délce jeho příkop
druhý, natáhne se provazec a pracuje se dále;
vrchní země se klade vespod a spodní zase na
vrch; půda se pak musí hráběma urovnati.
Tak se pokračuje s prací, až jest celé oddělení
takto upraveno.

Poslední příkop neb rýha zbude prázdna;
do, té se- musí země, kterou jsme z prvního pří-
kopu vybrali, dovézti. . -

U vykonávání této práce musí se všechno
kamení, pýr a kořmky rozplemeňovacího ple-
vele vybírati, neboť je-li školka už vysázena,
nedala by se již tato. zhoubná neřest dokonale
odstraniti a vyhubiti. -
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/ Protož se převrstvení půdy všeobecně od-

poručuje ; neboť účel jeho jest; 1. zkypřeni půdy
po tu dobu, pokud stromky nedospěly svého
úplného vzrůstu, to jest od pátého do šestého
roku; 2. vyčistění půdy od kamení, plevele,
pýru, které by v pozdějším čase stromky hu-
bily, a které se při rytí obyčejně vybrati nedá;
3. čím půda hlubší, t.ím výhonek bujnější, a
stromky v půdě hluboko vpracované žádného
kolu nepotřebují.

Ve školce nesmíme na semeníště zapome-
nouti; neb jen ze zdravých a bujných jaderníků
můžeme zdravé a bujné stromy odchovati.

Jádra z ušlechtilých druhů 'ovoce k setí
.mají přednost před planými, anot i na zlepšení
ovoce to působí; stromy z jader ovoce ušlechti-
lého odchované, zušlechtěné, Jsou úrodné a
podávají ranné ovoce.

Stromky z jader ovoce planého odchované
jsou na zimu tužší, hodí se pro hornaté a stu-
dené krajiny, a spíše sobě na každou půdu
uvyknou. .

. Pročež nutno tam, kde jest možnost toho,
vždy jádra a pecky z dobrých druhů síti, a
z těch ve školce stromky odchovati.

Odnožů od stromů neb pláňat lesních není
rádno do školky sázeti; takové mají málo ko-
řenů a pro tvrdost dřeva k šlechtění se nehodí.

Gdoule a svatojánka, vůbec podložky pro
'zákrsky, rozmnožují se odnožemi ; takové se

pro.. vysoké .stromy nehodí.
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oaan IV.

§. 13.

Setí semena ovocného.

Setí semena ovocného má ten úkol, ze
semena dobrých a úrodných druhů ovoce od-
chovati zdravých, mladých a bujných semenáčků.
Tyto v semeništi vícekrát přesazujeme, by se
jejich kořínky rozmnožily, což ku zdaru ovo-
cného stromoví příspívá. Pak jich dle potřeby do
školky k vysazování a k šlechtění používáme.
. Kdo má své semeniště, má již tu výhodu,
že nemusí jaderníky třeba ze špatného semena,
častokráte již přerostlé, ano i se špatnými ko-
řeny kupovati.

§. 14.
Setí semena jádrového.

Semeno můžeme sít na jaře i na podzim,
podzimnímu setí ale sluší vždy přednost dáti;
půda sobě potřebné vlahy přes zimu opatří,
semeno, v jaře brzo klíčí a bujné výhony podává.

Sejeme-li na jaře a nastane-li suchá pově-
trnost, semeno špatně schází (klíčí) a podsýchá.
Kde se zdržuje mnoho myší, jest jarní setí po-
třebné, poněvadž by semeno přes zimu zničily.

Půda musí být pro semeno hlub oko zryta,
pohnojena a hráběma urovnána; když jest mí-
sto urovnáno, upraví se 4' (as 12 dm.) široké
záhonky, provazem se udělají na 6" (16 cm.)
od sebe čáry, po těchto čárách se udělají 2"
(as 4 cm.) hluboké rýžky, semeno se řídce do
rýžek rozsype, zemí pokryje a přitlačí.
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§. 15.

Setí peckového semena.
(

Jak ovoce peckové dozraje, tak se také seje;
pecky se kladou po vrchu záhonků, jen málo
~e do země za~:ačí a pilinami neb lehkým hno-
jem se pokryjí ; kdybychom peckové semeno
hlouběji do země kladli, tak aby semeno úplně
zemí přikryto bylo, klíčilo by jen některé aneb
žádné; vrchní pokrývka semena by z nedostatku
vz~uchu pukat nemohla a jádro by uvnitř ple-
snivělo, čímž by také jeho životní ústrojí zni-
čeno. bylo.

§. 16.
Setí škořepinového ovoce.

Škořepinové ovoce jak dozraje, tak se také
utrženě se stromu do země klade, a sice na 2'
jedno semeno od druhého; stromky škořepiuo-
vého ovoce zůstávají na svém místě, až svého
úplného zrůstu dosáhnou.
. Záhonky semenem poseté pokryjou se na

ZImu slabě slamnatým hnojem; hnůj chrání se-
meno před zimou, půdu vlhkou a teplou udr-
žuje, jádra v jaře úplně klíčí a bujně rostou.

§. 17.
Ošetřování semenáěků v prvním roce.

Nastane-lí suché jaro, musí se záhonky
pilně zalévati, půdu musíme mezi stromky často
kypřiti a od trávy čistiti; časté okopávání jest
stromkům tak prospěšné, jako jedno hnojen'
vlaha může lépe vnikat a povětří má více pří-
stupu. .
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Chceme-li pěkné a vzrostlé stromky míti,
musíme se s nimi hned z mládí zabývati; čím
bohatší jest stromek na kořeny vláskové, tím
lépe a bujněji všudy, roste. Takové stromy
brzo' užitek podávají, poněvadž vláskové kořín-
ky, které se v dobré zemi při povrchu rozši-
řují, hojnost potravných látek stromu podávají.

Abychom u tak mladých stromečků hoj-
nost vláskových kořínků dosáhli, musíme je-
hned z mládí vícekráte přesazovat, by se na
jejich srdečním kořínku přiřízly a byly nuceny
postranní vláskové kořínky utvořiti, což, uazý-
váme stromky pikirovati (zákořeňovati).

§. 18.

Opatrování semenáčků v druhém roce a
jich pikirování neb přesazování.

Každý stromek z .jadérka vyrostly, který
zůstane nepřesazen na svém místě více' let, má
tak zvaný kůl, a pražádné vláskové kořínky;
takový kořen běží kolmo do země, a .bývá ča:,
sem delší, než výhonek nad .zemí ; upotřebíme-li
takové plaňky k vysázení do školky, ,bídně roste,
a nemívá již nikdy dost pěkných kořenů:

Protož se všeobecně' pikirování stromků
odporučuje, a každý může s jistotou dobrého
výsledku očekávati.

Jarního času' se semenáčky ze semeniště
rýčem pozorně vyndají, by se jim kořínky ne-
porouchaly, a jen tolik, co jich můžemě denně
nasázeti; kořínky se na jednu třetinu přfříznou
(míním srdeční kořínek) a iemí něco málo po-
kryjí, by .neosýchaly, -
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Půda musí býti řádně zryta, hráběma uro-

ána, 'tak jak pro semeno; záhonky upraví se
a 4' (H? dm.) široko, na nich se udělají na
", (16 cm.) od sebe provazem čáry, načež počne

se sázeti nejprvé na, prostřední čáře. Do levé
ruky se vezme něco semenáčků, do pravé ko-
líček, kterým se udělá kolmá díra, do té se

'vsadí semenáček, od spodu kolíčkem -přitlačí,
by se volně vytáhnout nedal; semenáčky sá-
zíme na 4" (neb 10 cm.) od sebe a vždy o něco
hlouběji než prv stály.

Prkírování stromečků se nemá v žádné
školce opomenouti, an to žádné velké výlohy
nepožaduje; jeden člověk může denně sta ta-
kových "stromečků přesázeti, čímž budoucnost
stromů se pojišťuje.

§. 19.
. Jaké výhody nám semeníště podává.

, 'Semeniště má za úkol, stromečky, které
. jsme sobě v semeništi odchovali, do školky na

určená místa vysázeti, šlechtiti a odchovati
z. nich stromy zdravé, bujné a úrodné, jichž
pro vysazování nových sadů používáme. Tím
seznáváme, jakou cenu pro nás má školka, že
nám nelze jinak, než od jadérka počíti, odkudž
štěpařství svůj rozkvět má, a kterým se celé
krajiny obohacují. '

§. 20.

Vysazování jaderníků do školky.
Oddělení 1., a II. musí být již v podzim

převrstveno a upraveno, aby se mohlo jarníh
času be vší překážky za pohodlného počas.
sázeti; pláněk se vyndá ze semeniště- tolik, C()
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jich stačíme nasázeti; mají-li srdeční kořín
dlouhý, musíme jej zase pHříznouti, též pot
hané kořínky přečistiti.

Na oddělení I. a II. a), b), jak tabulka 1.
ukazuje uděláme na 2' (as 6 dm.) od sebe-
čáry křížem; puntíky naznačují na čárkách mí-
sta, kam se jaderník vsaditi má.

Na ten spůsob vysázené stromky jsou do·
řadů na všecky strany stejně od sebe rozdělené,
a činí školku úhlednou.

§. 21.
Pěstování pláňěk před šlechtěním.

Půda se musí mezi stromky kYi>řiti a od.
trávy čistiti ; vypučí-li na pláňkách více postran.-
ních snítek musí se při druhé míze odřezati,
by pláňka ~dola hladká a k šlechtění potřebná
byla; trnovité stromky se k šlechtění nehodí.

§. 22.
Všeobecné výhody ušlechťovac í.

Strom šlechtiti jest tolik, jako dáti mu
lepší vlastnosti; než až posaváde měl, ,aneb
špatné neúrodne stromy proměniti v dobre.

Strom ovocný můžeme také zlepšením .půdy
a bedlivým pěstováním zlepšiti; ve špatné hu-
bené půdě nemůže ovocný strom hojnost a dobré
ovoce podávati, zvlášť byl-li zanedbán a ne-
pěstován. ,.' .Šlechtění se musí vykonat. v pravy cas,
jablka na jablka, hrušky na hrušky a t. d.

Plaňky se šlechtí as 6" od země, nikdy
v polou ; neb takové se při velkém větru ula-
mují; tř~šně a švestky se šlechtívají v korun~.

Při šlechtění používáme zvláštních významu
a sice: stromek, který chceme šlechtiti, nazý-
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váme podložku; snítku, kterou chceme osadit
na pqdložku.: nazýváme roub.
. , ~e, ~?ub na, podložku a podložka na roub
Ja~~sl účinek ma, Jest mnohými zkouškami do-
kazano; my můžeme stromu dříve k úrodnosti
dopomoci, můžeme jej ale také zneúrodnit kdy-
bycho;n, sobě, těc~to y}astn?stí nepovšímli: My'
shledáváme mezi pláňkami slabě i bujně ro-
~.t,?ucí; !otéž nacházíme i u stromů velkých
JIZ nesnych. _ '

Takové druhy, které bujně rostou mnoho
dříví (výhonu) tvoří a málo ovoce podávají
mus~me ,šlechti.ti na slabě rostoucí, aby v buj~
~.o~tIsve zarazeny a tím donuceny byly tvo-
nt! poup~ta květo,:á místo oček dřevových.

. ~labe .rostoucí druhy musíme šlechtiti na
bujně rostoucí, což ovšem na úrodnost stromů
působí. .

Druh úr,?dný má ji~ od přírody -tu vlast-
n?s~, ~e .sla?e roste. a malo letních výhonů po-
d~.va! Jel~koz, se na Jeho mladých snítkách usta-
vicne kv~to~a poupata t.voří; koruna se nemůže

.tak volne Jak u bujně rostoucího rozšiřovat
a trpí a chátrá pro přílišnou úrodnost. '

Oddil V.
§. 23.

Řezání a uschování roubů k šlechtění.

Rouby můžeme řezati na podzim a na jaře
ze zdravých a úrodných stromů na povrchu
kornny na slunečné straně. '

. Vl~y neb vodní výhonky, které se po ne-
vyvinutých a daleko od sebe .sedících očkách
poznají, se k šlechtění upotřebiti nesmí.

2
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Režeme-li rouby na podzim, u p. v listo-

padu - když .již listí úplně spadlé, musí se
tyto založit buď ve sklepě do písku neb na.
místo, kde by nemrzly ; každý druh se založí
pro sebe, sváže a jmenem opatří.

Rezání roubů na jaře děje se v době, když
'nejsou žádné mrazy, by snítky k šlechtění na-
řezané nebyly namrzlé, ana by práce byla marná.
, Shledáme-li, žeby měly snítky černou prou-
žku pod kůrou, nehodí se k šlechtění; naře-
zané rouby se založí na místo stinné, a dle
potřebí se jich použije.

Rezání roubů není práce lhostejná, jak ji
mnohý posuzuje; ono má za úlohu předně zna-
lost druhu ovoce, z jejichž stromů rouby ře-

. žeme, za druhé pro jaká místa je upotřebiti
chceme: zdažpro uzavřené zahrady neb pro
venkovské sady - buď pro teplejší neb hor-
natá místa. .

Volíme-li druhy opáčné - neb štěpař
mnohdy jich znalec není - tu se stává, že
stromy buď churaví neb neúrodné jsou, a pak'
bývá předsudek ten, že se tam stromy nedaří.

Od toho závisí celá budoucnost štěpařství;
obeznalý štěpař může pro tu krajinu mnoho do-
brého, aneb svou neznalostí pro budoucnost
velké škody spůsobít,

§. 24.
Který čas se má šlechtiti.

Čas k šlechtění do rozštěpu za kůru, slu-
čování (kopulace) jest na jaře nejlépe ku konci
března aneb v dubnu, když šťáva v stromech
prouditi počíná, a žádné mrazy již k obávání
nejsou ..
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Šlechtiti můžeme též v letě - ano i v' zimě;
v letě - když se stromoví zelená - zvlášť za

. kůru . máme-li rouby od jara uschované; pro
zimní šlechtění musí býti pláňky s dobrými ko-
řínky ze země vyndány a buď ve sklepě neb
na místě - kde nemrzne· - uloženy.

K šlechtění zimnímu se používá jen s I u-
č o v a cf method.a.

Ušlechtěné stromečky se do otýpek svá-
žou - každý druh pro sebe, - jmenem opatří
a ve sklepě do vlhkého písku uloží.

Jarního času, kde již žádné mrazy k obá-
vání nejsou, vysází se stromečky do školky a
několikráte se zalejou. .

Na jarní šlechtění povětrnost velmi půso-
bí' neb za chladného a vlhkého počasí můžeme
vždy dobrt výsledek oče~áva!~, ov k~ežt~ teplá a
suchá povětrnost podporuje přílišné pucem pou-
pat· očko na roubu počne pučet dříve, než se
rou1, s podložkou spojí, a v několika dnech
roub usýchá.

Čas k očkování jest v červnu, avšak i celé
leto můžeme očkovat, pokud mají totiž stromky
mízu, a kůra od dřeva se odděliti nechá.

Očkovati můžeme na dvojí spůsob : na
bdící a spící očko., .

. Na bdící očko očkujeme na začátku června,
jsou-li snítky dospělé, by se mohly očka uro-
třebiti, a používá se toho spůsohu u peckoveho
ovoce. Očkování na bdící očko se vůbec málo
používá, . jelikož očka ten samý rok vypučí,
snítky nezdřevěnatí a většin" Ll zmrznou.

Očkování ·na spící očko má přednost a také.
se všeobecně odporučuje.
, Za teplého v a slune,~ného po~a.sí. očkuj.e, se

z rána á na vecer ; zvlasť po dešti Jest nejlépe '
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očk~vati, stromky v sob v '. v , '
a kura se nechá tím l' e hOJno~t stavy udržují

Očka do zim ú ep~ od dreva odděliti. '
a n~ j~ře bujné vlhorf;.lneo tarostol.!. nalejou a

Ockování na s ící Pv s ytnou,
methoda v šleGhtěnl .,.~Cko )est nejvhodnější
m~; pláňata jak brk iA~? v~~ob~c~~v P?užívá-
stromek IieutrpI' a k a ~uzeme JIZ očkovati

o v , na terem vk '
muzeme jej na jaře sloučiti. se oc o neujme,

oasn VI.
§. 25.

v , Spůsuby šlechtění.
Slucovaní neb I Iovš ' -

kde pOd!ožl}a jest s {~~~bOVallI s~ejpý~ dřevem,
v Sl~cování s nesteínv em ~teJne silná,

lozka sIlnější než rou~ ym dřevem, kde pod-
Roubování do rozŠt v
Roubování do zářez~Pu.
Roubová ' o·' .

O 'k ,1lI za kůru neb pod kfc ovaní. uru.

§. 26.
Slučování

příve než šlechtiti o: .
os.try nůž, který ku zl cn~me, musíme míti
mnno to vosk a obálk a~u s!echtění přispívá .
třebujeme. y, tere k slučování po~

Obálky se upravu'í t k -
, v?Rku neb zahradnick~ a, i~:rozpusu se něco
pir, z kterého se as lO,If1as e, tím natřeme pa-
(1, ~m.) široké plátk (~, dn,t) dlouhé a 4'"
by tí dosti lepkavé b~ nnast[IhaJI; plátky musí
více neodlepily.' a s romek přilepené,_ se

K slučování můžeme použiti již pláněk jak
brk silných; plaňka se as 6' (13 cm.) od země
v hladkém místě šikmým řezem z dola na horu
ležatě seřízne (obr. 1.); roub musí býti s pláň-
kou stejně silný, a přiřfzne se s hora dolů a
sice: pod očkem na protější straně nasadí se
ležatě nůž a šikmým řezem se roub přiřízne
(obr. 2.); .na roubu ponecháme tři očka, ostatní
odřízneme; řez musí býti hladký, bez hrbo-
lečků, by kůra na kůru a dřevo na dřevo úplně
přiléhalo, ana by jináče práce marná byla (obr.
3.) Kdyby se stalo, že by roub na pláňku
nepřilehal, musíme jej opraviti, by- s pláň-
kou řádně sloučen byl; okazováčkem a palcem
levé ruky držíme roub s plářikou, obálku 'pro-
strčíme pod palec, pravou rukou otáčíme obálku
nejprv nahoru a pak dolů; při obtáčeni musí-
me dobrý pozor dát, by místo slučovací bylo
celé obálkou přikryté, by vzduch a vlhko ne-
mělo přístupu do vnitř, sice by práce marná
byla, jelikož vzduch a vlhko by překazilo slou-
čení pláňky s roubem.

Slučovací methoda jest velmi pochopitelná
a jednoduchá; každý si v několika hodinách
ruku tak navede, že jednfm řezem ostrým no-
žem má roub a druhým řezem plaňku se-
říznutou.

§. 27.

Slučování s nestejným dřevem.

Kde pláňka silnější než roub, jest slučo-
váni s malým rozdílem nápodobúé předešlému;
pláňka se též 6" (as 13 cm.) od země rovně
seřízne a vyřfzne se něco kůry s dřevem, co
bychom seříznutou plochu nasazeným roubem

"~~ -

,----
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pokryli (obr. 5); roub seřízneme .takto: pod
očkem na protější straně .nasadíme 'nůž, a dost
malým řezem do roubu udělá se malé sedýlko
(obr. 4.); od sedýlka pak vedeme řez rovně
dolů, by byl-roub upraven a na vyříznuté místo
na plaňce úplně přilehl, a kůra s kůrou se
spojila (obr. 6.); vrchní seříznutá plocha na
plaňce a roubu se mastí natře, a místo šle-
chtěné- natřeným papírem celé otočí a obváže.

§. 28.

Roubování do rnzštěpu,
Roubování do rozštěpu ve školkách "se

méně používá, jelikož rozštípnutím se malému
stromku velké rány spůsobují; u pláňat přero-
stlých neb u přeroubování starších stromů se
toho používá.

K roubování starších stromů do rozštěpu
musíme míti stromovní ostrou pilku a klínek
k otevření štěpu, by se mohl roub pohodlně
nasadit, silný nůž k rozštípnutí podkladku a
ostrý nůž k očistění. řezu pilkou spůsobeného.

Nejprv seříznem podkladek pilkou a řez
ostrým nožem začistíme; v tu stranu, kde pod-
kladek rozštípnem, kůru nožem nařízneme, by
se při rozštípnutí neroztrhla, jak to obyčejně
bývá, a pak rozštípneme - spíše rozřízneme -
podložku (ok 8.); roub seříznem na spůsob
klínku z obou stran" pod očkem, a sice tak,
aby očko v před sedělo, a ponechají se roubu
tři očka, ostatní se odřízne (obr. 9.); klínkem
rozštěp pootevřem.: roub se opatrné do roz-
štěpu nasadí, by kůra ke kůře úplně přilehla
a spojiti se mohla (obr. 9.); při roubování sil-
nějších stromů dávají se dva rouby,.na protější.
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stranu vždy druhý; když jsou rouby nasazeny
klínek se opatrně vyndá, vrchní plocha seřÍz~
nuté podložky a místo šlechtěné se zahradni-
ckou mastí natře, papírem též natřeným obalí
a· obváže, by tam vzduch a vlhko přístupu ne-
mělo.

§. 29.
Roubováni do zářezu.

Pláňky se též jak u jiného šlechtění 6"
(13 cm.) od země seřezují; k šlechtění tomu se
používá tak zvané k o z í no ž k y, kterou se ta-
kový řez na plaňce vykoná; kde takového ná-
stroje néní, tu se ostrým nožem mělká prohlu-
bina na pláňce v spůsobu římské V. vyřízne
(obr. 12.); roub se též dle vyříznutého místa
tím spůsobem přiřízne (obr. 10-11.), by do
vyříznuté hlubiny úplně zapadl a kůra ke kůře
přilehla; rána se zahradní mastí ;natře, papírem
obalí a obváže (obr. 13.)

§. 30.
Roubování za kůru.

Šlechtění tohoto spůsobu jest dvojí: rou-
bování za kůru a roubování do kůry neb do
boku.
" . Roubování za kůru poskytuje velké výhody,
jelikož se -často stává, že pro jiué jarní práce
v šlechtění jsme se opozdili, že stromoví již
zelená, a i tu můžeme ještě s dobrým výsled-
kem za kůru šlechtiti; rouby však musí býti
od jara a sice v chladném místě v písku neb
zemi uloženy.

U velkých a starších stromů má takové
šlechtění přednost a také se ho' vůbec používá,

/
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,

když šťáva v stromoví v oběhu jest a kůra od
dřeva se oddělit nechá.

Pláňku seříznem jak u jiného roubování
6" (13 cm.) od země, kůru na jedné straně
něco málo naříznem, plochatým klínečkem po'-
odtáhnem (obr. 15.), roub seříznem jak u slu-
čování, uděláme malé sedýlko (obr. 14.), bI
roub na pláúce na vrchu seděti ostal; na okraji
roubu, který pod kůru zastrčíme, odejmem ko-
lem jen malý kroužek vrchní kůry, by šťáVa'
do roubu lépe vtékala, roub podstrčíme za
kůru, ránu pak omažem, papírem obalíme a
obvážern (obr. 16.)

Takto šlechtěné stromky příliš bujně ro-
stou, pročež nesmíme opomenout, jak povyro-
stou, malými kolíky je opatřiti, by je vítr ne-
ulámal. .

Roubování do kůry děje se s tím rozdílem,
že uděláme na pláňce do kůry. příční řez do
polou, od toho pak druhý řez as li' (2 cm.)
dlouhý dolů, tak že tyto dva řezy tvoří velké
T (obr. 17.);- roub přiříznem jak k slučování
bez sedýlka (obr .. 18.), kůru poodtáhnem a roub
za kůru stréíme (obr. 19.)

Pláňka se as 4" (10 cm.) nad roubem se-
řízne' ponechaný stonek slouží roubu místo
kolíčku, ku kterému se výhonek v letě přiváže.

§. 3l.

O očkování.
Nejpříhodnější čas k letnímu očkování na

spící očko jest od polou července až do polou
srpna; totiž očkovati můžeme tak dlouho, po-.
kud se kůra od dřeva odděliti nechá a očka.
na letních snítkách vylupovati můžem.
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Kdybychom sobě přáli některý druh v ~~

pláňky očkovati, a kůra od dřev~ se, oddehtl
nedala musí se takové stromky pred bm dne~
dobře 'zaliti' druhý den můžeme je již očkovati.

V suchých a hornatých půdách 'jest .z~
vhodné čas k očkování bedlivě pozorovat a Jej
nezanedbat, neb v místě takovém ztratí stromky
mízu. , dřř

Pročež musíme peckové stromoví rrve
očkovati než jádrové ; anot peckové ztrácí brzo
mízu. , béř

Snítky, z nichž očka k ~čkovám er~m~,
musí býti mladé, v tom samem roce vypucele,
se stromů mladých a šťávnatých povrch koruny
řezány. , ,

Vlků neb vodních výhonů k očkování po-
užiti nesmíme, z toho by povstaly jen stromy
neúrodné. , v •

Čím větší a úplněji vyvinuta očka JSou,
tím lépe jich k v očkování, použiti, v může~e;
spodní a vrchní očka na snítce se tez k ock~-
vání nehodí, neb spodní jsou slabé a, n~vyvl-
nuté _a vrchní bývají měkké a nedospělé: tu:
díž 'se oboje k očkování nehod~; pro.stre(~n~
očka jsou nalítá, dospělá, a take k očkování
spůsobilá. ,

Rouby k očkování na daleké cesty zasílat
jest obtížno a nejisto, jelikož takové se nene-
chají dlouho čerstvé udržet. v " v,

Když jsou rouby k ockova~l narezany,
přiřízne se listí do polou a do na~oby vodo~
naplněné postaví, by neuvadly a ocka se volne
vylupovala.

K obvazování oček používáme lýka, které
se as na 12" (as 3 dm.) dlouhé a 1/" I, (1 cm.)
široké pásky nařeže.

2*
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oasu VIl:.

Pěstování ušlechtilých stromků až
k úplnému vzrůstu.

§. 33.

V prvním roce po ušlechtění.
Jarního času - as ku konci března - pro-

hlédnou se-všechny očkované pláňky, zdali na-
sazená očka dobrá a nalítá jsou; li dobrých oček
se plářika as na 3/1 (7 cm.) nad očkem seřízne,
ponechaný stonek slouží vypučelému očku místo
kolíčku, ku kterému se to samé přiváže, by je
vítr neulomil (obr. 23).

Plaňky, na kterých se očka neujala, musí
se znovu šlechtiti a sice těmi druhy, od nichž
jsme na podzim jednotlivé řádky šlechtili.

Poněvadž jest školka na 6 roků rozdělena,
musíme též každý rok určené díly pláňaty vy-
sázet, dle toho též každý rok semeno seti, by-
chom sobě potřebných planěk odchovali.

Ostatni oddělení, které stromečky posázeny
nejsou, používáme na zeleninu, řepu neb zemčata.

Půda se musí mezi 'stromečky kypřiti, od
trávy očistiti a postranní vypučelé snítky na.
plaňkách odřezati.

Očka vypučelá se přivazují k ponechaným
stonkům (obr. 23.), by je vítr neulomil.

Pláňata se v letě očkují, a stonky pone-
chané - ku kterým se vypučelá očka upevnila.
- na podzim nad výhonkem se úplně odřežou,
poněvadž jich výhonek již více nepotřebuje.
(Obr. 24.)

, .
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§. 34.

V druhém roce po ušlechtění.
Jak v předešlém tak i v tomto roce se

všemi prácemi ve školce pokračujeme; pláňky
se ušlechřují, prázdná místa plaňkami vysazují,
na podzim očkované se nad očkami seřezují.

Mimo všecky tyto předchozí práce nastavá
štěpeří nová, kteráž vyžaduje zvláštní pozornost
- totiž vedení stromků do koruny bez kolu:
stromek musí být u země silnější, ke koruně
slabší, aby korunu bez podpory nesl, aniž by
se ohýbal.

To se stane tím spůsobem, když stromek
ve školce na jednoročním (srdečním) výhonku
každoročně zpět seřízneme, by se kmen od důli
sílil a spěšně do délky nerostl.

Pročež mladému stromku musíme již z mládí
pozornost věnovati, má-li se z něho rovný, úhle-
dný a úrodný strom vyvinouti.

Takové stromy mají přednost a velké vý-
'hody; neb 1) uspoří se výdaje za koly; 2) kde
topivo drahé, kůl neobstojr-- škůdníci jej od-

. cizí a k topéní použijí; 3) stromek při kolu pě-
stovaný jest choulostivý, požaduje mnoho let
podpory, jelikož by se bez kolu k zemi ohýbal; ~
pakli jej někdo odcizí, má hospodář výlohu s usta-
vičným nahražováním; opomenul-li toho, stromek
se často ulomí; 4) přiřezáváním jednoročního
výhonku se kořeny rozmnožují, což na brzkou
úrodnost působí. -

Dříve než počneme stromečkům jednoroční
výhonky seřezovati, musíme sobě každý stromek
bedlivě prohlédnouti, abychom seznali, máme-li"
jej řezati zkrátka neb zdlouha i stromky slabě
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rostoucí, kde výhonek se na stranu .sk~~ní, ~~iž
by v stavu byl, rovnováhu ud~zetl, senz-
neme docela na krátko, na 3-4 ocka,~ bycho~
jej k bujnosti donutili; je-li t~ druh .sam. v so~e
iiž slabě rostoucí že by podaval prec Jen vy-
ion slabé a tenké, musíme, P!ihl~žet ~ tomu]
bychom jej opatřili postranními sn}tka,ml, ktere
by jeho kmen otužily; jak takoyy.•vyho,nek 2'
(neb 6 dm.) povyrostl, uštípneme spI~ku,vyhonku
a tím donutíme spodní očka k pucem a ut~o-
ření postranních snítek: vůbec zastavíme vzrust
do délky. • .

Stromky bujně rostoucí jen o jednu třetinu
zkrátíme (obr. 24. a). ,

Mezi stromky shledáme též t~kové, kter~
odávají výhony krátké a tuhé,. nekdy dole az

~alec silné, jak to na př. bý~á u Jable~; ~tromkl
takové tvoří již samy o sobe ~~en s!lny a t~~y,
aniž by bylo třeba na jednorocmm vyhonku JIch
seřezovati.

Na seřezaných stromečkách vypučí za l~to,
postranní snítky; takové nesmíme nechat pre-
růsti jak 8-101/ .í,neb 2 dm.) povyrostly, pa
polo~ičku je přiřízneme; šťáva se poozastavl a
'tlačí do srdečného výhonku, by ve vzrustu poza-
staven nebyl (obr. 25. b); obr. 26. naznacuje
stromek s přiříznutým stonkem. '

Jak tyto ponechané stonkr. I!0čnou z!l0vu
pučeti, musí se snítky zase zkrátiti, ?ypeprer?-
stly srdeční výhonek; který by na bujném vzru-
stu utrpěl.' .

Zkrácení srdečného výhon~ používá se, u
jádrového ovoce, jablek a ~rusek;, p~ckove a
škořepinové ovoce toho, nem.a zapotřebí a' také
by mu to jen bylo k zahube.
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§. 35.
V třetím roce po uš/echtění.

Tytéž práce se vykonávají ve školce, jak
předešle udáno a stonky na šlechtěných strom-
CÍch na kmenu dole se odřezují (obr. 26. a),
postranní snítky na kmenu se přiřezují na stonky
(obr. 27. c).

Seříznem-li srdeční výhonek v předešlém
roce nad očkem k východu sedícím, musíme jej

. seříznouti v následujícím roce nad očkem k zá-
padu,sedícím, vy se kmen vyrovnal.

Rez na sdrečním výhonku vykonává-se asi
3/1 (neb 7 dm.) nad očkem, a vypučelý výho-
nek se k ponechanému stonku upevní, by srdeční
.snítka rovná byla. .

V letě, když srdeční výhonek se otužil, se
zbylý stonek nad výhonkem Odřízqe (obr. 25. e).
~ů~a. se musí mezi stromky kypřiti a od trávy<CIStIti. "

Na mnoha místech se nechávají školky spra-
covatí rýči, to však jest nepraktické a při ne-
opatrném počínání stromkům záhubné; neb ry-
tím se mladým stromkům vláskové kořínky utr-
hají, ano i často silnější porouchají, zvlášf když
-tuto práci neopatrní dělníci vykonávají.

Z ohledu tohoto .odporuéuje se rigolování
půdy, jelikož se spodina již na více let zkypří
a není zapotřepí hlubokého rytí, nýbrž kypření
vrchní vrstvy půdy dostačí, by vzduch a vlhko
přístupu mělo - COžse okopáváním docílí.

§. 36.
Ve čtvrtém. roce po uš/echtění.

I v tomto roce, jak pro předešlý rok udá-
no, musí se VŠe pravidelně vykonávati. Školka

/
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" na více dílů rozdělená má každého roku stejné
práce' jedna část pláněk se šlechtí, prázdná
místa' se plaňkami vysazují a na více odděle-
ních se postupuje při šlechtěných stromcíc~
vedením a řezáním do koruny (obr. 28. a), 29.d).

§. 37.

V pátém roce po ušlechtění.

V pátém roce se stává, že již některé
stromky svou úplnou výšku' - 6-7' (19-21
dm.) - dosáhly; štěpaři zbývá ta jediná úloha,
by stromky v té výšce pravidelnou korunu
utvořily.

Takový stromek se všech postranních snítek
a stonků sprostí (obr. 2.9. e) a ve výšce 7' nad
,očkem úplně vyzralým seříz~e ~~br. 2~.. e). ,

Pravidelná koruna musi byt! z pětí snítek
upravena: ze srdečné neb rozvoďující snítky a
ze čtyr postranných, na všecky strany od sebe
stejně rozdělených (obr. 30.)

Dříve než štěpař stromek seřízne, musí vy-
hledati místo takové, kde by 5 oček pohromadě
na všecky '4 strany od s~be stejně ro~.d~le~o
bylo, z kterých se budoucí koruna utvořiti ma;
když má takové ve výšce 6-7' (19-21 dm.)
na stromku vyhledané,' seřízne srdeční výhonek
- jak obr. 29. e) naznačuje.
, . Je-li nedostatek oček, může koruna též ze
čtyr snítek upravena býti; z jedné srdeční ~ 3
postranných na tři .(v trojhran) strany stejně
rozdělených. ,

Stromky takové ~,jak obr. 30. naznačuj~
- mohou se 'jamfho času ze školky vyndati,
k sázení použíti neb odprodati, .
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Ponecháme-li takové stromky ještě jeden
Tok ve školce, což právě k jich otuženípři-
spívě musí se koruna seříznouti a sice postranní
'Snítky na 3 --4' očka, srdeční na 6--7 oček;
'řez se musí vždy nad očkem ven sedícím vy-
konat a nikdy nad očkem do vnitř sedícím, po-
něvadž by se snítky křížovaly a do vnitř ko-
Tuny' rostly. " ,

. Řez nad očkem do vnitř koruny sedícím
vykonává se výhradně u' stromů s korunou roz-
.klácenou, do široka rostoucí. .

Díl II.
O clclíl L

§. 38.

Co jest štěpnice.
Štěpnice jest místo fa~ové, kde ,se ov~cné

stromoví pro vždy vysazuje, aby nam užitek
přineslo. '

. U zakládání ovocných sadů a stromořadí
jest nám dlužno znáti: 1. ponebí, 2. polohu,
3. půdu.

•

§. 39.

I. Ponebí.
. Je-li ponebí mírné, můžeme skórem vše-

, , cky druhy ovoce pěstovat, jež hojného užitku
přinášejí; v krajiná~h stud~ných, k~eré pře,:~:
šují 2200' nad hladmou mořskou, da se s těží
ovocné stromov~ pěstovat
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§.40.
2. Poloha.

Každé místo můžeme použíti pro vysazo-
vání ovocného stromoví, však pro každý druh
-ne stejně; půda musí být jednotlivým druhům .
přiměřena.

Str á n í k polední straně svah majících a
úvozů' mMeme použíti pro druhy lepší, proti
zimě choulostivé, jelikož se v těch místech
ieplo více udržuje. .

Stráně, k severní straně svah mající, ne-
chají se dobře použíti pro hospodářské ovoce,
totiž zimě více uvyklé, které v tu stranu
vysázené hojného užitku podává.

Taková místa udržují déle vláhu, stromoví
v tu stranu později kvete, ano i jarními a zim-
ními mrazy neutrpí, jelikož na zimu sobě uvy-
klo a v letě před přílišným horkem chráněno jest.

§. 41.
3. Pfida.

Do každé půdy se nehodí každý druh ovoce
stejně, a tím sobě častokráte hospodář sám škodí,
'Volí-li druhy opáčné. .

Půda se musí dříve prohledati - jak vrchní
tak spodní vrstva ~jaké součástky v sobě cho-
vá; je-li spodina propustná, neb zdaž to nějaký
močál není a dle toho musíme druhy volit.

V orných půdách dařívá se ovocné stro-
moví vždy lépe a také více užitku podává než
v půdě neorné, nevyhnojené.

Půda, která se pro obilí používá a každo-
ročně hnojí, udržuje spíše vláhu a podává ovo-
cnému stromoví hojnost potřebných látek k vý-
živě a k utvoření ovoce.

43

,Pročež ~y s~. mělo všeobecně ovocné stro-
movi do or~~. půdy ~ysazovat; nejenom že by
pak- hospodáři role vice užitku poskytlo jest i
stro~oyí ,před škůdníky více chráněno, ~ež ono
li veřejných cest vysázené.

U veřeJných cest se V"':Tsazují zimní druhy
,ovoc~~ ktere se st:romů utržené.: hned požívati
nemuzeme ;t ,!lezením teprv v zimě dozrává.

Do.orne pudy se vysazují druhy zimní s je-
1J.~anco,Vltou korunou a nikoliv druhy letní po-
nevadz by, s~ plodiny p.~d stromem ušlap~ly.

o ~n~Vlll ulo~ou budl,z při zakládání nových
:sa~~., vysazovati druhy urodné pro obchod cenu
maJICl. '

§. 42.
Volba půdy. '

. Ja,bloň m.i!uje. půdu úrodnou a vlhkou, ni-
'koliv však močálovitou, kde spodina nepropustná
by vodu us!avi,čně udržovala; v místa skalnatá
neb suchop~rna nesJ?!me ja?loň sázeti, jelikož
bychom sob~ ~pŮSObl!l zbytecnou práci a výlohu.

, Na rO,vmach, v, údolích daří se jabloň nej-
lepe a t~ke v takovych polohách velkého užitku
·poskytuJe.

., ~ a st:áníc~, ~,severní straně slabý svah
m~Jl~lch, J~blon t~z dobře roste a poskytuje
?oJneho v ~zltku; vlaha se tam jarního času ano
1 po dešti déle 'udržuje a také tak rychle ne-
vysy~~á, poněvadž se slunce v tu stranu opírati
nemuze. .

Jabloň se daří až do 1800' (568 m.) výšky
nad hladinou mořskou. •. y krajinách. hornatých a studených jest
neJ~epe, vysok~ plaňky na určitá místa vysazo-
vatí a v druhem roce po vysázení -šlechtiti. .

•
•
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Hru š k a jest stálejší než jabloň a také
'roste všude tam, kde jabloň růsti nechce; vez-
me za vděk s každou půdou, když jí poněkud

jen přiměřena jest.
Hruška bývá méně podrobena nemocem,

též i od housenek méně trpí, než jabloň.
Hrušky, tvrdé malé ovoce nesoucí, nechají

se pěstovati _v polohách 2400' (760 m.) výšky
nad hladinou mořskou; naproti tomu hrušky
velké ovoce nesoucí - zvláštní druhy tabulové
- vyžadují půdu úrodnou, hlubokou a teplejší
ponebí; nevyhovíme-li požadavkům stromovíto-
hoto, nepodá ovoce tak velké a tak dobré chuti
a také nemá stálosti.

Třešně a višně se vysazují na površí, na
stráně suché a skalnaté, kjižní straně svah.ma-
jící, kde kámen měkký a rozsýpavý a zemí po-
krytý jest; v půdě, úrodné a bujné není rádno
třešně vysazovati, rovněž jako v nižináeh ; v půdě
takové třešně přfliš bujně roste, jarního času
:~n~ě počne pučeti a také kvésti, a proto vět-
SInOUkvět zmrzne, ano i strom trpí.

Mimo to tvoří většinou očka dřevová a jen
málo květových, poněvadž návalem šťávy jsou
očka k pučení donucena, aniž by se y květová
proměniti .mohla, .

Vlašský ořech vyžaduje místa suchá, slu-
nečná, na návrších, ano i v polohách skalna-
tých, kde kámen měkký, rozsýpavý a zemí po-
krytý jest; v taková místa vysazený ořechový
strom podává hojného. užitku.

- V půd -e- úrodné, hluboké, ~ebo v nižinách
vlašský ořch bujně roste, pozdě na zimu v sobě
~~ávu udržuje, větvičky jeho nevyspějí a on vět-
smou zmrzne.
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Švestkový strom snese nejvíce vlhka a také-
se v nižinách a vlhkých půdách vysazuje a hoj-
ného užitku poskytuje. .

Pro suchá místa se švestkový strom ne-
hodí, a také by jen málo a špatné ovoce po-
skytoval.

Na luka a pastvíštata neb místa taková;
kde se spodina více pro traviny použrvá, jest
záhodno vysazovat stromy se širokými korunami.
- Pro taková místa se mohou nejlépe jabloně
upotřebiti; neboť tyto tvoří většinou široké ko-
řeny, tudíž spodině dostatek stínu podávají a
před palčivým sluncem chrání; tráva může lépe
růsti, ano i také většího užitku poskytuje.

Záhodno jest, vždy víc stromů stejného
druhu pohromadě sázeti aneb stejně zrajících,
čímž se ušetří času a hlídání.

§.43.
Který čas se má ovocné stromoví sázeti.

Ov~cné stromoví se může na podzim, neb
z jara vysazovati; na podzim, když listí se stro-mů úplně odpadlo, a na jaře v měsíci březnu,
když by žádné mrazy nebyly, jelikož ranní sá-
zení jest stromoví velmi prospěšné.

V nižinách a V půdě vlhké se musí vždy
z jara vysazovati, poněvadž by stromky od mrazu
utrpěly: ....

V krajině hornaté a studené musí' se ovocné
stromy též z. jara vysazovati.

. Na výšinách, v půdách suchých se může
vysazovati na podzim; však jarní sázení má před-
nost, uvážíme-li, že stromek sobě přes zimu dů-
statek šťávy opatří, půda v jamce promrzne, vláhy
natáhne .a stromek pak s jistotou růsti' může.

•
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§. 44.

Jak se má ovocné stromoví od sebe dal~ko'
- sázeti.

Sázíme-li ovocné stromy do orné půdy,
které, se používá pro obilí, musí být jablka ru
hrušky na 36' (neb 12 m.) od sebe vzdáleny,
v trojhran sázeny, aby na všecky strany řady
tvořily, a půda mezi nimi se mohla obdělávat.

Podél každé řady stromové ponechá se na
obou stranách 3' (1 m.) půdy, která se neoře,
nýbrž zrýje; blízkým oráním u stromů by se
stromky i kořeny poranily.

U silnic a veřejných cest sází se stromoví
na 24' (8-10 m.) od sebe; jablka, hrušky a
švestky na 181' (6 m.) od sebe ; .při' tom se:
musí vždy rovnost běžící čáry pozorovati a,
stromoví dle toho rovně do, řadu vysazovati.

§. 45.

Jam k y.

Místo takové, které pro ovocné stromoví.
určeno jest, musí být nejprv rozměřeno a určitá,
místa pro stromy kolíčky naznačena.

, Když jsou určitá místa 'naznačena, počnou
se dělat jamky.

Jamky musí být vždy na podzim upraveny;
nejenom ž-e slunce, vzduch ano i dešt volného
přístupu do nich má, čímž půda úrodnou se stává;
ale půda i stěny jamek promrznou a se zkypří,
a proto se vláha do nich lépe natáhne.

V půdě né, úrodné dělají se jamky od
::-3~-4'(10-13 dm.) široké, od ~'do 3'-(7-9 dm.
hluboké; kde jest spodina nepropustná, štěrko-
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v.itá' a skalnatá musř b 't .
(13-15 dm) vo' k; l' Y jamky od 2' do 3'
hluboké.' . síro e a od 3' do' (10-13 dm.)
, Tyto jamky se lňuí "

vrchní vrstva půdy z ja~~kn~ll ddobrou ' ~emí;
a spodní 'vrstva na d a e se na Jednu
stromek sází klade s ru~ou, stranu; kdyt se
a spodní půda na vrc~. vrchní vrstva na kořeny'

Oddíl II.

§. 46.

Vysazování ovocného stromoví do sadů
a stromořadí.

koly ~1~!SO~j~mky upravenrstaví se nejprv
řily.' pak se ~SjC yk~tl~anypravidelné řady tvo-

,K "am ac v tvrdé zemi upevňují
stromk~o s~~f~J':~~d v~astn!.s.kolku ~ j.~st nuce~
z půdy písč't' hJ b ,patn~I, nesmi JIch bráti

, 1 e, u ene a neurodné
Stromky z půdy ''', .

žádnou iínou o d P!~c~te nehodí se pro
neúrodn~ hubPeu,u, rovnez Jak stromky z půdy, ne.

V půdě neúrodné h bené ,více let růsti ne' , " u eneo mUSI stromky

~:;~~k:~~~~~~~~~;lie~Yiiii~~~t!~;li~
Takove stromky ani v úrodné k ' o.

:e~~~t~~bfa~:řege .přesá,zejí, poně;a~r~e~~~;
svy'ch k d ,l ny.~h l~tek v sklxpkovatinách

. a sunu vyzlvem nashromážďťAtd'" 1 1.
roky •. U},Z se stavá, že takové stromky 2-3

zrvon a pak docela, uschnou, a z toho
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povstává mylný náhled, že prý se stromoví tu
neb onde nedaří.

Jsou-li stromky mladé a bujné, vláskovými
kořínky opatřené a jámy dost prostranné, jistě
tam ovocné stromoví poroste.

Hluboké a široké jámy nahražují stromku
půdu ve školce převrstvenou, a tudíž stromek
v prvních letech bujně roste, kořeny se mohou
volně v kypré půdě rozšiřovat a dostatečnou
zásobu potravy mladému stromku podati.

Příroda sama již o' to se postarala, že
každou polohu můžeme pro nějaký druh ovoce
poúžit. Nesmíme tudíž sami proti přírodě pra-
covat a domýšleti se, žeby to snad stejné bylo,
kdybychom vsadili jabloň tam, kam třešně neb
vlaský ořech patří, aneb opáčně; spůsobem tako-
vým bychom se arcif dobrého výsledku nedočkali. "

Každý jest povinnen, než počne stromoví
vysazovati, aby se s věcí úplně seznámil; stro-
my zdravé, bujné a druhy takové sobě opatřil,
které se pro tu půdu, polohu a ponebí k pě-
stování hodí.

PPi tom nesmíme hledět; na láci, zdaliž
v některé školce stromky za levnější cenu kou-
píme, třeba špatné a k sázení neschopné. Tím
by sobě každý sám škodil; nejenom že by pe-
níze za stromky zbytečně vyhozeny byly, ale i
čas by byl ztracen, a škoda tudíž dvojnásobná.

Stromek k sázení musí být 6'-9' (19-21
dm.) vysoký, a koruna ze 4 neb 5 snítek upra-
vena; kmen musí být dole tuhý, 1'-.11/./ (3
dm.) silný a bez kolíku ve školce pěstovaný.

V polohách vysokých sází se stromky s 'niž-
šími korunami, od 5' do 6' (17-19 dm.), po-
něvadž stromoví v takových' místech prudkým
větrům vysazeno jest.
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Často se stává, že jest rolník nucen strom-
ky k jarn!mu sázení z .daleka opatřit, a tu by
se. stalo, ze by na ceste zaschly; musí se pro-
tož po délce do země založit a řádně zalíti'
po několika .dnech se ze země vyndají a moho~
se vysazovatí.

• Za mrazi;ého. po~a~~ nen,í radno stromky
,:e ~kolce dobývati, ant JIch někam zasílati, je-
hkoz by kQ.nnky namrznouti mohly.

St~:omků se jen tolik ze školky vyndá, co
by se ych pro příští den. vsadilo; práce ta se
vykona s velkou opatrností, by se kořínky ne-
utrhaly a neporanily.

§. 47.

Přiřezáván! a upravení stromků k sázení.
Při zkracování větviček v koruně nutno

k něk~erým pravidlům zřetel míti. Malému
stromecku musíme již z mládí pravidelnou ko-
runu utvořiti; má-li stromek důstatek vlásko-
vých ~ořínk~, .I~řiříz~em ~ej zdlouha, to jest
po~echame větvičce vice ocek; není-li důst'atek
korí~k~'v sříz~eme yě~vičky zkrátka a ponechá
s~ ~etvlc~e ocek mene; kořínky by nebyly s to
ockam dustatek potravy poskytnouti.

v ~ravidelná koruna má být z pěti snítek
(větviček) upravena a sice: z čtyr postranních
a Jedné srdeční, v které se budoucí koruna rok
po roku rozšiřuje.

• Postranní větvičky se zkracují na 4-6
o~ek!vdle toho J3;k mnoho kořenů jest; srdeční
větvička se zkrátí na 6-8 oček (obr. 31.) vždy
nad očkem ven sedícím. .

Kořínky se na konečkách přičistí a je-li
některý poškozený, až do zdravého místa 'přiřízne.,

3
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Vlaské ořechy se pn sázení v koruně ne-
seřezují, kořínky jak u jiných stromků se I
ostrým nožem čistí; v letě, když větvičky ně- . I
kolik palců (cm.) povyrostly, mohou se nepo-
třebné větvičky odřezati rovněž jako suché.

§. 48.
Sázení stromků.

Velmi dobře učinil, kdož sobě před časem
řádného kompostu opatřil, jehož se - močůvkou
několikráte politý - převrství a k sázení ovo-
cného stromoví použije; zajisté každý v brzkém
čase shledá, že nebyla jeho píle nadarmo.

Když jsou koly v jamách upevněny, na-
plní se jáma na dvě třetiny zemí; byly-li při
dělání jamek drny vyryty, poklade se jimi spo-
dina jamky; drny v pozdější době slouží za
hnojivo.

Stromek se postaví ke kolu a počne se
kyprá úrodná zem na kořeny přihazovat; když
jsou kořeny as 3"· (neb 7 dm.) zemí pokryty,
stromkem se několikráte zatřese, by se půda
sypká mezi kořeny vpravila, a žádné mezery
v kořenách nepovstaly.

Než jest stromek zemí úplně pokryt, řádně
sle,zaleje, a teprv na dobro zemí pokryj e; půda
s\~)jokolo stromků opatrně přišlápne, by se ko-
~'TíkY neutrhaly, a mísa upraví, která k udr-
žování vláhy po dešti slouží.
~1-:-±T~ové zalívání (zašlemování zvané) jest
lfý?fcll!fuluté·stromovívelmi užitečné; vláha se po
d~iš{CdÓbťll• v jamce udrží a stromek proti
jarnímu ~u$!y~mu počasí pojištěn jest.
il-s] muSW,eI"%!izeníjest ovocnému stromoví ško-
tftNérr151.'&tGiff~@dinávždy při sázení koruna ko-

-
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řeno~á ~vrchní. polohou půdy stýkati; poněvadž
sypka Ruda v jamce ~e usadí, padne též stro-
~e~ n}ze a prave v te vrchní vrstvě půdy se-
děti zustane. '

Takové .st!o~ky bujně rostou a' brzy ovoce
pos~y~n?u, Jeliko~ vrchní vrstva půdy, častěji
obdelavana a hnojena, slunci vzduchu a mrazu
přístupna jest. '

Vsadíme-li stromek již na začátku hluboko
padne ~a spodní neúrodnou půdu, bídně roste:
ano po 2-3 letech uschne; je-li spodina vlhká
roste někdy bujně, bývá však neúrodný. '

v. ,Str?mek nesmfme pojednou pevně ke kolu
prrvazatí, neb Jak se v jamce zem sesadí ostal
by. 'y1Syetna kolu; po nějakém čase, kde již zem
v jame sesazena, stromek teprv třemi proutky
ke kolu ypřipevníme, to jest dole, u pro střed a
v korune (obr. 31.)

yNemá sobě žádný obtěžovat, kdyby suchá
povetrnost nastala, vysázené stromoví nejméně
dvakrát za leto zalíti.

oaan III.

§. 49.
Ošetřování nově vysázeného ovocnéhostromoví.
v~ově vysázené ovocné stromky se musí

po tn leta - vždy na jaře - podle výše uve-
dených pravidel zkracovat.

v U y!ko?ávání práce této musíme sobě opa-
trne pocinatí, neb na tom se zakládá utvoření
budoucí pravidelné koruny.
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- Práci takovou musí jen muž praktický a

v~pařství obeznalý vy~onáv~ti; nejenom ž~
se upraví stromku pravidelná koruna, ale 1

kmen se sílí a utužuje a kořeny jeho rozmno-

žují. Dříve než počne štěpař větvičky v koruně
zkracovat, jest mu nutno jich rozeznati: mám~
totiž rozvoďující větvičky, z kterých budoucí
kloníky a větve povstanou; na těchto rozvodu-
jfcích jsou postranné větvičky.

Rozvoďující větvičky mají býti na kmenu
stejně rozděleny, by korunu stejně kulatou tvo-
řily; takové se zkracují v prvních dvou let.ech
na 6-8 oček v třetím roku na 8-10 ocek.

Větvičky postranné, vypučelé z .rozvoďují-
cích větviček, zkracují se na 3-4 ocka v prv-
ních dvou letech, v třetím roce na 4-5 oček.

U jádrového ovoce ponechává se srdečnímu
výhonku vždy o několik oček více.

Řez se. vykonává vždy nad očkem ven se-
dícím; po třech letech přestává již pravidelné
zkracování větviček v koruně.

Štěpaři zbývá ještě úloha, stromek ?~
všech zbytečných větviček zprostiti a upravítí
korunu tak, by nebylo potřebí v pozdějších le-
tech silné větve odjímat, neb se tím velké rány
spůsobují.

Třešně, višně a vlaské ořechy po vysázení
se již více v koruně nezkracují.

Vypučí-li na kmenu neb od kořenů vodní
výhonky, musí se odstraniti.
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·0c1c111 IV.

§. 50.

Ošetřování sadů a stromOřadí.
y 'Na pod~im, když OVocejiž očesáno, jest

treb,a. ovocn: stromovÍ v průměru 6' (2 m.)
ebrýti ; v pudu kypřenou může slunce deš]
sníh a mráz náležitě působiti. "
, ,Ovo,cn.é s~romo,~Ívyžaduje častébo OSetřo-

vani, ma-lI nam ušítku poskytovati· nesmíme
t~dy ,opo.menoyt~, starou kůru a mech' se stromů
oskra~at~, coz Jmenovitě za vlhkého počasí sevykonava.

yeškerý hm;rz k~ade, pod kůru svá vajíčka,
ktera se"za. ,teplebo Jarmho počaSÍ vylíbnou astrom OZlraJI.

1!ec~ jest stromovr velmi zábubný, tak že
mnohe vetve mechem h~,b.~ny uSýchajÍ; půvo-
dem mechu byva buď přfliš hustá koruna neb
hubená a neúrodná půda. _

• Kde jest koruna bustá musí se koruně
neco I?la~ých větvÍ,po vrchu 'koruny odebrati a
kor~n~ dust~tek svetla opatřiti; je-li půda hu-
be~a, jest treba strom tekutým bnojem častozahvatI.

, ye!mi ·uži!ečn?~ službu koná na podzim
natlra?I stromů .~aterem k tomu upraveným;
tak?~y. sobe .opatn~e z 2 dílů kravského lejna,
2 dll~ c:rv~mce, 1ydllu bašeného vápna; k tomu
s~ p~~dapeco d,Qb~eprosátého popele, což se
vse ;a~ne rozI:llcha, a k natírání ovccnéno stro-
mOVIvseobecne používá.

N!l'tírané stromovÍ dostává mladou a hlad-
kou ykůrn, a b.myz pod kůrou uscbovaný se tímumoruJe.
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Stromoví s mladou a hladkou kůrou jest
třeba na zimu obvázati, a takto před zajíci
chrániti; k ochraně takové používá se nejlépe
trnu, a kde by toho nebylo, slámy neb rákosu.

Panuje náhled, že natírání podalo již
stromku důstatečnou ochranu; náhled ten jest
ale mylný; nátěr se po několika deštích ztrácí,
a zajíci stromky přec ožerou - třeba že na-
třeny byly.

. Jarního času - jak tomu počasí dovolí -
počne se se sbíráním housenek a prsténků po
vrchu koruny; zároveň počne vyřezávání stromů.

Při sbírání honsenek zachází se místy ne-
šetrně se stromovím; po vrchu koruny ulamují
se mladé větvičky, aniž by se řebříku k tomu
použilo; větvičky se pak nechávají po_ zemi
ležet, a housenky se tím spíše vylíhnou.

Práce taková se má bedlivě vykonávati,
housenky se mají sbírat a spálit; větvičky ne-
mají se. ulamovati, jelikož slouží k rozšíření
koruny a k utvoření budoucích plodonosných
větviček.

Vyřezávání ovocných stromů se má svěřit
dělníkům praktickým, v tom oboru obeznalým,
jelikož vykonávání této práce vyžaduje zvláštní
pozornosti.

Nejapnou prací nezkušených dělníků při-
cházejí _naše krásné sady - které hojného
užitku poskytovaly -=- na zmar.

U vyřezávání ovocných stromů jest dlužno
říditi se dle známých pravidel a odebírati stro-
mu škodlivé a nepotřebné větve. Tyto jsou:
všechny suché větve; tam, kde se větve křižují
a jedna druhou by třela, musí se jedna odstra-
niti, sice by se třením na obou rány spůsobily ; .
větve do vnitř koruny rostoucí se musí odře-
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zati ; tam, kde jest koruna příliš hustá, že by
vzduch a světlo dostatečného přístupu nemělo
jest třeba čásť mladých větviček vyřezati, aby
koruna volná byla a každá větev své místo
měla; neb kde slunce přístupu nemá, tam ne-
můžou větvičky květová poupata utvořiti; větve
podle sebe dvě z jednoho místa sedící nesmí
se trpěti, jedna z nich se vždy odstraní; vodní
výhonky neb vlky z kořene neb na kmenu
rostoucí nemají se taktéž trpěti .

Plodné větvičky, které. květová poupata
tvoří, musí se vůbec při konání veškerých
prací na stromoví šetřiti a hleděti k tomu by
se neulámaly. '

. Každá větev se musí těsně u kmenu od-
říznouti, by žádných stonků nebylo; řezáním
spůsobené rány jest třeba stromovým nátěrem
natříti, by vzduch a vlhko přístupu nemělo, a
tak se usnadní úplné zacelení rány.

Ponecháním velkých stonků při odřezávání
větví podává se již první příčina ku zkáze
stromovní; zacelení rány. jest nemožné,. masť
za kůru zatéká, ona zčerná, usýchá a větev po
větviuchvacuje, a tak béře strom svoji zkázu.

Rez pilkou spůsobený jest třeba ostrým
nožem přičístití ; nátěr se musí vícekráte opa-
kovati, jak mile jej dešt opláchne, aby se zace-
lení rány urychlilo.

§.51..
Omladění koruny.

Omladění koruny vyžadují stromy úrodné,
zvlášť hrušky toho mají potřebí; neboť ko-
runa častou úrodou seslabená a vyžitá nepo-
dává více poupata snítková, nýbrž jen květová,
která ku rozšíření koruny neslouží. I
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Takovéto omladění zařízeno buď každých

10-15 roků, u Švestek každých Iv roků.
Jak u stromů Spozorujem, že koruna žá-

dných ročních větviček nepodává a větvičky
povrch koruny odsýchají, kmen a kořeny ale
zdrávy jsou, jest svrchOvaný čas, - takovému
stromu k bujnosti dopomoci; to se stává seře-
záním větví v koruně, to jest zproštěním ko-
runy dřeva neschopného, vyžitého, jehož místo
nahradí se výhony bujnými a zdravými, které
zase korunu utvoří a hojného užitku poskytují.

Hru,oky tvoří spůsob jehlancovitý _ (pyra-
midu), jaolka a švestky korunu kulatou.

Když korunu seříznem, jest třeba místy
některé mladé větvičky ponechati, aby šťávupřitahovaly.

-Často _-vidíváme na stromech ml~žství
vodních výhonků (Vlků), což jest důkazem, že
strom sice důstatek potřebných látek má, avšak-
koruna jich spotřebovat nemůže, a tudíž šfáva
sobě jinou cestu hledá. Takový strom 'též vy_
žaduje omladěnÍ koruny, k čemuž sé těchto
výhonků použÍvá-; větev se nad výhonkem se-
řízne, rána omaže, a ve dvou letech máme
strom s mladou a bujnou korunou, která zase
hojného užitku poskytuje.

Kdybychom tyto vodní výhonky u tak
- zchátralé koruny ustavičně odjímali, tu sobě
šťáva, kterou kořeny v množství podávají, hledá
pod kůrou cesty jiné, aby svému proudění prů-
chod zjednala, z čehož ku zkáze stromu. po-
vstává výtok šťávy.

V druhém roce ponechají se výhonky jen
ty, které mají tvořiti budoucí korunu ; ostatní
se odřežou, a strom podává zase užitek.

: ~.
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§. 52.

Šlechtění starších stromů.

r

Ono má úlohu, neúrodné, špatné a bez-
cenné druhy odstraniti a stromu dobré a úrodnédruhy podati.

U starších stromů používá se roubování
- za kůru, jelikož jest jim to velmi prospěšné, a
roub také bujně roste. _

Koruna se seřízne tímtéž spůsobem.- jak
. omladění. jedině s tím rozdílem, že se použí-
vají k šlechtění' větve slabší, v průměru 2"silné.

Blíže místa ku šlechtění určeného pone-
chávají se mladé větvičky, které ~sazenému
roubu potravy podávají; když rouby povyrostly,
jest třeba upevnit je k hůlkám, aby je vítrneulámal. .

V druhém roce musejí se rouby na polo-
vičku zkrátiti a ponechané větvičky odstraniti.

Zimního času jest třeba ovocné stromoví
často~r~te přehlídnouti, a kde by co scházelo,opravItI.

§. 53.

POdpěrání ovocných stromů.

Často vidíváme na stromě hojnost Ovoce,
až se jednotlivé větv'e k zemi ohýbají, aniž by
se jim jaké podpory dostalo. Zdá se to býti věc
jednoduchá, .avšak pí'ec jedna z nejpotřebnějŠíc11.

Ovocný strom jest majetek hospodáře a
zároveň uložený kapitál, z kteréQo bere hospo-
dář velmi skvělé úroky; jest tedy jeho povin-
ností, kapitál tento před úpadkem ochrániti.

3*
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Opomine-li hospodář práci tuto vykonati
aneb lituje-li výdaje za podpěry, ulamují se
větve i s ovocem.

Kdeby byl strom v prostřed puklý aneb
některá silná větev větrem neb tíží odlomena,
tu jest třeba strom dřevěnou kleštinou opatřit,
která strom zase váže a před úplným odlomem
chrání.

Takovým opatřením, které v skutku pra-
žádné výlohy nespůsobí, ušetřnjí se stromy
velké, které ještě mnohá leta hojného užitku
poskytují.

Oddil V.
§. 54.

Pěstování zákrsků.
Pod jmenem "zákrsek" vyrozumíváme strom

nízký, s pravidelně upravenou korunou blíže
země, však nikoliv nějaký strom zakrnělý, zpo-
tvořilý a neúhledný. ,;

Jak strom vysoký rozkládá svoji korunu
ve výšce 6-7 stop (19-21 dm.), zakládá zá-
krsek svoji korunu ve výšce 2 stop (6 dm.)
od země, a sice na ten samý spůsob jako strom
vysoký. totiž jehlancovitě neb do kulata.

Zákrsky používáme pro uzavřité zahrady,
kde bychom zeleninu neb květiny pěstovali,
ano i zákrsek sám již přispívá k okrase za-
hrady svou pěkně upravenou korúnou.

Kde prostrannost malá, a majetník by
sobě přál více druhů ovoce v zahradě pěsto-
vati, tu podává zákrsek nejlepší příležitost.

Strom vysoký tvoří v pozdější době mnoho.
stínu, a tudíž přestává veškeré pěstování zele- .
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niny a květin, ~no i větší prostory vyžaduje;
t~l~, ~~e ?y staly dva stromy vysoké, mohou
býti tn zakrsky; uměle provedeným řezem a
vedením dopomůžeme stromu každoročně k úro-
dnosti, ano též větší a zdárnější ovoce zákrsky
poskytují.

Zákrsky podávají nejlepší příležitost mi-
lov~íku stromoví k zaměstnání v prázdných
hodinách, ano mnohému i nemalé radosti spů-
sobí; kdo se již poněkud obeznal v pěstování
zákrsků, může pohodlně potřebné práce na nich
vykonati, jelikož jsou přístupnější než strom
vysoký.

Co se týče ušlechtovam, to děje se stejně
jedině s tím rozdílem, že pro zákrsky používají
se pláňky slabě rostoucí, pro jablka též svato-
jánka (Pyrus malus Paradisica), pro hrušky
gdoule (Pyrus Cydonia), pro třešně Mahalebka
(Prunus Mahaleb).

Ringloty a mirabelky se šlechtívají na
slívky měkého dřeva s chloupkovatými letorosty.

Broskev a meruňka šlechtí se též na slívky,
na mandle (Amygdalus Communis) a na seme-
náče broskvové a meruňkové.

Na slívce bývá broskev stálejší proti zimě
otuženější a nebujní tak přílišně jako' na mandli'
jest však úrodnější na mandli a větší ovoc~
poskytůje. .

Co se týče nadřečených podložek pro ja-
blka a hrušky, bývají na takových podložkách
stromy úrodné; gdoule však vyžaduje půdu
úrodnou, kyprou a hlubokou neb v hubené
půdě by strom na gdoule šle~htěný zakrněl a
bral by zkázu.

. . Protož příliš velké druhy ovoce vyžadují
za podložku pláňku z jader vypěstovanou.

I
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§. 55.
Zákrsků máme kolikerý tvar:
a) Jehlanec (pyramidu), b) kulatý, c) ko-

tlík, d) křídlový špalír, e) cordon.

§. 56.
a) Jehlanec.·

Na jednoročním ušlechtilém stromku vy-
hledá se as 1'-1"/2 (3-5 dm.) vysoko od
země 6-8 dobře vyvinutých oček, a nad tě-
mito se výhonek zkrátí, - jak obr. 32., tab.
II. li písmeny a) naznačuje.

Za leto vypučí na takovém stromku více
větviček, na kterých se tentýž rok nic neřeže;
kdyby však tyto postranné větvičky přerůstaly
větvičku srdeční, jest třeba jich v letě na špič-
kách uštípnouti, by se v bujnosti pozastavily.
a srdeční výhonek mohl lépe růsti.

Obr. 33. naznačuje vyrostlý stromek v tom
samém roce; příční čárky s písmenkami nazna-
čují řez v příštím jaře.

V příštím jaře vyhledá se na stromku pět
větviček: čtyry postranně, stejně od sebe roz-
dělené, a jedna srdeční: postranné větvičky se
zkrátí na 4 - 5 oček (obr. 33. b), a srdeční
větvička na 6-8 oček (obr. 33. a).

Obrazec 33. velké A. naznačuje seříznutý
stromek.

. V třetím roce' se zkrátí rozvoďující vět-
vičky postranných větví na 4-6 oček, (obr. 34.
písmo b); vypučelé větvičky na těchto postran-
ných větvích na 3-4 očka (písm. a), na srdeč-
ním výhonku vypučelé' větvičky zkrátí. se na
4-6 oček (písm. c) a srdeční výhonek na
8-10 oček (písm. d).
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U vykonání řezu na zákrskách jest třeba
Q to dbáti, by každého roku nově přibývající
větvičky vždy jen čtyry a stejně od sebe. roz-
děleny byly, jež by se se spodními střídaly;
tím se opatří stromu rovnováha, a šťáva může
do všech dílů stejně vbíhat.

V čtvrtém roce bývají takové stromy již
plodné; protož řezání jich vyžaduje zvláštní
pozornosti, by se neodřezaly plodné svalečky
(špičky) neb větvičky.

Plodné svalečky (špičky) poznají se po
krátkém, vrouhkovaném dřevě a tlustých, šu-
pinových poupatech; plodné větvičky jsou slabé,
8-10" (18-22 cm.) dlouhé a na konci kvě-
tovým poupětem opatřené; těchto obou jest třeba
šetřiti.

U zákrsků již plodných jest dlužno říditi
se štěpaři dle stromu, jaký řez vyžaduje; ro-
ste-li strom bujně, vyžaduje řez dlouhý, to jest
jednoroční výhony se zkrátí na polovičku.

Kdybychom bujný strom řezali zkrátka,
donutili bychom jej tím k vétšf bujnosti, a tu-
díž by nebylo pomyšlení na utvoření poupat
květových. "

Naproti tomu slabě rostoucí stromy jest
,-' třeba řezati zkrátka, by se jim k bujnosti do-

pomohlo, -
Tak se pokračuje v řezání každým rokem

stejně; bude to. však úlohou každého, dřív než
strom řezati počne, by jej bedlivě prohlédnul,
kdeby se' co nechalo napraviti a zlepšiti, a pak
teprv k vykonání práce přikročiti.

Pro spůsob jehlancovitý hodí se nejlépe
hrušky a třešně; jablka již méně.

Uvedu některé druhy hrušek, které se pro
spůsob jehlancovitý dobře použíti dají ; Švýcar-
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ská pergamotka, Virguleeska, bílá máslovka,
Kolomaova podzimní máslovka, Lieglova pod-
zimní máslovka, Dielova máslovka, plaňka
z Mottu, Hardenpontova zimní máslovka, Kol-
marka letní a zimní, Marie Luise, hrabě z Flau-
dru a j. v.

Jablka: Muškátová renetka, ananasová re-.
netka, anglická špitální renetka, anglická čer-
vená zimní parménka, renetka orleanská, bílý
zimní kal vil.

§. 57.

b) Tvar kulatý neb kulka.
U tvaru tohoto platí tatáž pravidla, jako

u jehlance, jen s tím malým rozdílem, že u je-
hlauce ponechává se srdeční větvičce neb vý-
honku o několik oček více; u tvaru kulatého
zkracuje se postranní a srdeční výhonek stejně.

Pro tento tvar používají se nejlépe jablka
a švestky, jelikož tyto již od přírody koruny
kulaté tvoří. a tedy nemůže u vykonávání práce
nikdo pochybiti, když se jen poněkud dle pra-
vidla řídí.

§. 58.

c) Kotlík.
Tvaru tohoto možno jen u jabloně použíti.
U zkracování větviček jsou pravidla stejná,

jako u předešlých dvou tvarů, jedině strom ku-
latý-a jehlancovitý má srdeční výhonek; u tvaru
kotle se při začátku srdeční větvička vyřízne,
by vnitřek koruny prázen 'byl.

K tomu se používá obruče, která. se do
vnitř koruny vloží, a okolo ní se pak v stejné
mfře od sebe větvičky přivazují,
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§. 59.
d) í?rídlový strom (špalír).

Na jednoročním ušlechtilém. s!~o~ku. ;-
'hledají se as r (3 dm.) od ~eme tn, radne ,y~
-vinutá očka: jedno na prave,. ~ruhe na leve

. straně, třetí pro větvičku sr.?~cn~. . , .,
Tab, II. obr. 35. naznacJJe Je~nOrOCl\l krí-

dl vý stromek po prvním senznutl. "
o V druhém roce zkrátí se postranne v,et-
ičk neb ramena na 4-6 oček, dle toho, Jak

~~flll a bujné jsou (obr. 35. pís~. a); na s:~
deční větvičce (výhonku) vy}lledaJl ,se zasele~~
očka zase jedno na prave, druhe .• na ,
t 'ě a třetí očko pro srdeční větvICku (vyho-

~:;)\ tato vrchní očka .. musí b~ti na 1 ~topu
d těch spodních větvIcek vzdalena~ ?Y.Jedny

~ruhým vzrůstu nepřekážely a každé J,edn.~-
tlivé rameno mělo dost prost?ry pro sve ve-
vičky (obr. 35. c). ,,' dr

Obr 36. naznačuje kndlovy stro.m. v ~u:
'hém roc~, a dle vzorce toho se pokračuje každý
rok stejně. • ,. k ame

Zkracování vypučelých vétvíce . na ~ -
nách stává se dle předešlých pravidel Jak u
tvarů předcházejících.

§. 60.

Vidlicový -tvar.
Tvar tento povstává z dvou rozvoďují?ích

větviček a používá se ho pro .b~oskve ,a m~ru~k:y~
Tab. II. obr. 37. naznacuje zl>:racelll. V~~VI

ček v druhém roce (písm. b), ,k,cle se vetvIck~
na 3 úplně vyvinutá oč~a ;k~'at:; _~br. ~8ktna,
značuje stromek s vypucelyml vetvIckaml, ere
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jakmile 6" povyrostl' v

láži rozvádět" s, Jes~. třeba ležatě na tre-
V tř t' 1 a opatrne pnvazovatire lm roce zkraci " .řřř; ,

o?r. 3~. čárkami naznačuY~ ~ v~t~~ky - jak
ocka pism. a) sÍlnějš' 4 - s ~.. e na 2-3

Obr. 39.1 nazna~u ~a -6 oce~ písmo b).
takové stromy nasazu·;e rOZ,v~~eny stromek;
a tu jest třeb v. v J ,s~ většinou na ovoce
míti. a pn rezam velmi dobrý pozo~

Máme-li od broskve db' ') ,
kávati, nesmíme bro k o l.~}.o yysledku oče-
I 'h I há s ev v mZlI1ach b lh5Yc .po o ach vysazovati . lí v· ne v -
cekalI na užitek u stro' JoeI~OZ bychom marně
vlhkých; broskvový stro:\ }ecgto v ,v polohách
rostoucí by' v polohách taJ z, o 'p:I~ody bujně
něl, aniž bychom byr ových ještě více buj-
jej udržeti. I v stavu, v pravém řezu

Broskev vyžaduje I b ov

sušší, sluneénou a te 1 PO? u spise vyšší a
chráněnou a půdu k/ .ou'. před stu~enými větry
dař~ se broskev velmr~u b v v takovY,ch, polohách
znacného užitku posk t ? re, a každého rokuy uje. .
/
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k tomu přihlížeti, aby strom neměl žádná prázdná
místa na treláži a všude stejně větvičkami po-
kryt byl.

Větvičky, které do předu neb do zadu
rostou, jest třeba úplně odřezati; jen tam, kde
by bylo místo prázdné, může se takových 'vět-
viček použíti.

Kdeby byly podle sebe větvičky dvě a ne-
měly by obě poupata květová, odřízne se jedna
docela a druhá se na 4-6 oček zkrátí.. .

Má-li z nich některá poupata květová, po-
nechá se jedna, a druhá se zkrátí na 4-5
oček; ponechané větvičce plodné, je-li příliš
obsazena ovocem, což po odkvětu k pozorování
bývá, jest třeba polovici ovoce odebrati; tak i-
vé ovoce jest větší a zdárnější. -

Ponechá-li se všechno ovoce n a stromě,
bývá malé, špatné, bez chuti, a také většina
opadává, jelikož strom není s to, tak velké
množství ovoce uživiti, a on jím také velmi trpí.

Jak ovoce na této ponechané plodné vět-
vičce dozraje a se obere, zkrátí se větvička na
poslední dvě spící očka; tato dvě spící očka
promění se buď v květová, a vypučí-li, stanou
se z nich pro budoucí rok větvičky plodné.

Vedlejší větvička té plodné, která byla na
4-5 oček zkrácena, podává zase větvičky pro
budoucí rok, á při tom doplňuje na treláži
prázdné místo, které se odstraněním větvičky
s ovocem bylo stalo.

Broskvový strom vyžaduje každého roku
nových větviček plodných a dřevóvých: plodné,
které mají poskytnouti ovoce, a dřevové, které
mají pro budoucí rok podati nové vétviéky, jak
plodné, tak dřevové; závisí to od přísně pra-
videlného provedení řezu.,

§. 61.

NěkteratJravidla při řezám broskví.
Řez jarní.

Jarního času v mě , . bV

větrnost dovoluje strOl~SICI ~ezn~, jak to po-
vazky odřežou a ;šechn S~l~h~ ~rYJ.~, staré ob-

Vykonavatel tét Y., e ,et~lcky odstraní.
prohlédne, nenř-lí p~í1&la~e. n~chť strom dobře
b?jn.~ch větviček porostl' ujny ne?, J?no~stvín:
větvičky poupata květo ,!, a ,map-lI nektere
bedlivě uvážiti by p~. Vt' to vse Jest mu třeba
pochybil. Vyk'onavat~\ zp r:acov.ání ,vě~~iček ne-

race mUSI tez bedlivě
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U provedení pravidelného řezu jest třeba

se říditi, jak s vrchu udáno: plodná větvička
se sřízne zdlouha, apodlejší větvička zkrátka,
abychom pro budoucí rok dostali nových vět-
viček; na starších větvičkách broskev ovoce
nepodává.

Na ten spůsob vedený broskvový strom
uchováme dlouhá leta v úrodnosti i vzrůstu
stejně.

U stromů příliš bujných nenechá se tento
spůsob řezu dobře použiti, jak u stromů mírně
rostoucích; pro bujně rost.oucí stromy používá
se řezu letního;

Je-li strom broskvový příliš větvičkami
porostlý, a vidělo-li by se, že jsou zbytečné,
žeby strom v nepořádek uvedly, jest. třeba je
dle toho jak strom vyžadu e odstraniti," a ně-
které na spodní dvě spící I čka zkrátiti,

Tím prohřešují se často mnozíštěpaři, že
litují plodné větvičky zkrátiti, aniž by uvážili,

. jak důležité jest řezání stromu broskvového,
domýšlejíce se, žeby se stala ujma na ovoci,
kdež jest toho pravý opak; ovoce není tak vy-
datné, strom se vysílí, počne chátrati a větev
po .větvi usýchati.

Jelikož broskvový strom u nás jen při zdi
vysazujeme, jest druhá vada, která se neopa-
trným počínáním spůsobí, že strom přeroste, a
jsme ,pak nuceni, jej jednoduše nad zdí seřezati.

Cím více jej -seřízneme, tím více nabývají
síly vrchní větve, vnitřek stromu na treláži
jest holý, a chyba se již více napraviti nedá;
to jsou pak následky neprozřetelného si počí-
nání ..

Stromoví peckového ovoce má tu vlastnost,
že květová poupata sedí pohromadě s očkem
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dřevovým, z kterého se větvička vyvine; u vy-
Konání řezu jest třeba tato očka bedlivě pozo-
.rovati, jelikož se musí řez vždy nad očkem
dřevovým, které jest špičaté a dlouhé, vykonati.
. Když jest práce jarního řezání stromu

broskvového ukončena, větvičky se co nejvíce
možno ležatě po treláži rozvádí a opatrně při-
pevňují, by se žádná poupata neulámala.

Jarního času bývá povětrnost měnivá; pro-
tož jest třeba broskvový strom za mrazivého
počasí ukrýti, by květ mrazem neutrpěl a ovoce
ztraceno nebylo; k tomu se nejlépe- hodí ro-
hožky ze žitné slámy neb z rákosí upletené.
Upevňují se na tyčky tak dlouhé, jak strom
široký' jest; za teplých dnů rohožky se svinují
a na noc zase spustí.. Tím spůsobem sobě po-
jistíme ovoce před ~razy, a rohožky se dají
na více let použíti.

§. 62 .

Řez letní ranní.
Řez letní ranní vykonává se v červnu, kde

již první míza končí, a používá se ho u stro~ů
bujných a neúrodných; letním řezem oslabuje
se bujnost dřevových větviček a. strom se
k utvoření květových poupat donucuje.

Letní řez. jest zvlášť důležitý pro ~ykona:
vatele prací těchto; podávát jemu velmi dobry
prostředek stromoví na umělý. spůsob vedené-
mu záhy k úrodnosti dopornoci.

• Řezu letního lze jest u všech druhů ovoce
s dobrým výsledkem použíti ..
. Než štěpař přistoupí k provedení řezu let-

ního nechť seznal dříve požadavky stromu a
vlastnosti jeho; je-li totiž strom vzrůstu buj-

••
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Seřízneme-li na jaře bujnou větvičku, po-
dává tím bujnější výhony, jelikož šťá"9'a do po-
nechaných oček tlačí; tato jsou probuzena a
návalem šťávy k pučení donucena, aniž by se
mohla některá v květová poupata proměniti.

Rez letní jest pravý opak toho; tu se již
všechny zbytečné větvičky odstraní a tím se
již stromu bujnosti odebírá.

~

ného, podává-li výhony (větvičky) dlouhé, neb
je-li vzrůstu mírného a zdaž jest úrodný neb
neúrodný a t. d. ..

Je-li strom bujný a neúrodný, vyžaduje řez
letní; větvičky dlouhé jest třeba o jednu tře-
tinu zkrátiti a větvičky krátké na konečkách
uštipnouti.

Ostatní větvičky, kde by jich více pohro-
madě bylo a ony na svém pravém místě se
nenacházely, aneb takové, které by korunu v ne-
pořádek vedly, jest třeba úplně odstraniti.

Zkrácení a uštipovaní větviček letního času
má ten účinek, že se bujnost jejich zarazí,
šťáva tlačí do spodních oček, která nalejou a
proměňují se většinou v poupata květová.

Též se často stává, že některá vrchní očka
tentýž rok vypučí a z těch se pak v 'příštím
roce yětšinou plodné větvičky utvoří. '

Rez letní nám podává tež prostředek
k opravení řezu jarního a sice: kde bychom
n~ jaře, plodné větvičky nezkrátili aneb jen
neco malo, a stalo by se, že by květ neb již
ovoce bylo odpadlo, zvláště u broskví, takové
větvičky jest třeba na spodní spící očka zkrá-
titi, je-li vedlejších doplňovacích větviček dů-
statek, by prázdné místo na treláži neostalo;
nejsou-li větvičky v záloze pro doplnění místa,
zkrátí se taková větvička jen na polovičku.

Odejmutím vrchní polovice větvičky dopo-
může se spodním k bujnosti a strom zase
~vnitř blíže kmene větvičkami stejně pokryt
Jest.

Řez letní nemá již tak velké důležitosti
ý pěstování našeho stromoví, zvlášť trelážového
a zákrsků, jelikož se tak velké chyby dopustit.
nemůžeme, jako v provádění řezu jarního.

§. 63.

Řez podzimní.
Řez podzimní vykonává se, když již listí

se stromů úplně odpadlo, totiž ku konci mě-
síce října nebna začátku listopadu, a působí
zvlášť na bujnost stromů.

Stromu slabě rostoucímu neb takovému,
jenž přílišnou úrodností chátrati počíná, jest
třeba k bujnosti dopomoci, jelikož takové stro-
my většinou květová poupata tvoří a žádná vět-
vičková, jimiž by se koruna sílila 'a rozšiřo-
vala; takové stromy vyžadují podzimní řezání.

Ponechaná očka sobě za doby zimní po-
třebné šťávy nashromáždují, a jelikož jarního
času šťáva více prouditi počíná, jsou nuceny
bujné výhony od se dáti.

§. 64.
eordon.

Tím slovem vyrozumívá se strom na umělý
spůsob vedený, dvou- neb jednoramenný, u
kterého se jen jediný kmen, mladými a plod-
nými větvičkami hustě porostlý, pěstuje, aniž
by se jaké další rozvětvení kmene stalo.

Pro tento spůsob jest třeba sobě voliti
druhy slabě- rostoucí, úrodné a na slabě 1'0-

--
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stoucích pláňkách ošlechtěné; zvlášť na svato-
jánce jablek a na gdouli šlechtěných hrušek
jest nejlépe k tomu použíti.

Na obyčejných jaderníkách šlechtěné strom-
ky není radno pro tento spůsob sobě voliti, je-
likož takové stromky bujně rostou, a tudíž by-
chom nebyli s to, jej v pravém řezu udržeti,
aniž bychom s~ jakého ovoce dočkali.

Pro cordon se mohou použíti jablka, hrušky-
a některé druhy švestek; zvláště jablko se pro
tento spůsob nejvýhodněji používá a také po- .
skytuje - na ten spůsob vedené - důstatek
ovoce.

Nejenom že tento spůsob jest velmi slušný
a k okrase každé zahrady přispívá, ale též
značného užitku poskytuje a může se takto po
rabátkách okolo cest vysazovati.

K provedení tohoto spůsobu jest třeba nej-
prvé táhnouti drát na kolíčkách, as 15-18//
(4-5 dm.) ve výšce nad zemí. .

Každé jednotlivé rabátko od jedné cesty
k druhé jest třeba vysázeti jedním druhem
ovoce, čímž se stejného vzrůstu dosáhne, což
k pravému provedení toho spůsobu velmi při-
spívá.

Hrušky není radno vysazovati mezi jablka
a jablka mezi hrušky, jelikož bychom nemohli
takové stromky spojiti v jedno; též i nestej-
nost vzrůstu by nám byla na ujmu v provedení
slušného cordonu,

Tab. II. obr. 40. naznačuje dvouramenný
cordon, všudy stejně po kmenu porostlý větvič-
kami.

Pro ten spůsob jest třeba již ve školce
stromečky s dvěma výhonky .sobě odchovati.
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,Máme-li takové dvouvýhonkové stromečky
v ,zaloze~ musíme je jarního času podle taže-
neho dratu na 6' od sebe vysázeti.

Na těchto vysázených stromečkách se nic
~eře~e; ykdyž jsou. stromečky v úplné míze,
J.est J~ treba opatrně ohýbati a k drátu upev-
novatí.

Nemáme-li dvouvýhonkové stromečky vy-
sází se Jednoroční s jedním výhonkem a ~eříz-
nou se as l' (3-4 dm.) od země' na seříznu-
t~m stromečku musí býti dvě řádně vyvinutá

.očka, Jedno v pravo a druhé v levo která po-
dají budoucí dva výhonky. '

Z těchto dvou oček vypučelé větvičky ve-
dvous~ nej~.rv rO'yně; později, když zdrevéna-
tely, Jest JIch treba. opatrně k drátu ležatě
připevniti.
. Za vh~d~é jest, tyto dvě větvičky, tak jako
1 ~ stromečků dvouvýhonkových, než se 011ý-

- baJ~, dříve přes sebe přeložiti, pak teprv ohý-
bati a k drátu upevniti, jelikož se často stává
rozštěpení stromku.

§. 65.
Cordon [ednestranný,

Pro tento spůsob používá se jednoročních
šlechtěných stromečků; takové stromečky se
sá~í na 4' .nejvíce na 5' (13-16 dm.) podle
d:atu od sebe. Obr. 41. naznačuje jednostran-
ny cordon.

Na takovýchto stromečkách též se po vy-
. sázení nic neřeže, a když již pučí, opatrně se
k drátu Iežatě upevňují.

. V ve,den.í cordonu je~t hlavní úlohou, by
každé místečko na kmene bylo porostlé mla-
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dými větvičkami; tam, kde očko na kmeně
nevypučí, udělá se nad očkem do kůry řez,
šťáva se .poněkud zastaví, očko naleje a jest
donuceno k pučení. .

Od pravidelného řezu závisí budoucí cor-
don, . a jest tudíž třeba zvláštní pozornost věno-
vati zkracování větviček.

Na jaře zkracují se malé, slabé větvičky,
nemají-li na konečkách poupata květová, na
2-3 očka; větvičky silnější bez poupat květo-
vých zkracují se pro vroubek větvičkový.. to
jest u kmenu.

Plodné větvičky s květovými poupaty neb
plodné svalečky, též špičky, které se poznají
po vroubkovaném dřevě, jest třeba šetřiti a
neodřezávati.

Když vypučelé větvičky as 6 neb 8"
(15-20 cm.) povyrostly, jest jich třeba na ko-
nečkách uštipatí, by se v zrůstu pozastavily a
spodní očka sobě též důstatek šťávy opatřila.

. Kde by bylo více větviček pohromadě, že
by stromu škodlivé byly, jest jich třeba .tolík
odstraniti, jak toho spůsob stromu vyžaduje.

Počnou-li uštípané větvičky za leto ještě
jednou pučeti, jest je třeba po druhé ku konci
července neb na začátku srpna blížepředešlého
místa uštipati.

Jsou-li letní větvičky již dvakráte uštípo-
vány, není radno jich vícekráte za leto uštípo-
vati, tím by se bránilo vzrůstu stromkovému;
šťáva jest nucena zpátky tlačiti, strom ochuraví
a zakrní, 'následkem čehož pak poskytuje ovoce
špatné aneb žádné. Větvičky ponechané přiva-
zují se ležatě ku drátu, by cordon úhledným
se stal.
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Když strol~ek n t o

roste k druhému s o ~ en spusob vedený do-
chají se srůsti ai pPa~1.sed neb skopulují a ne-

- , c Je en celek tvoří.

Od.d.ll VI.

§. 66.

Hnojení stromil.
Tak jako každá rostl" ,.

a hojného užitku osk . ma.' m~-h ~ujně růsti
hnojení, tak toho fád 'y~ova_tl, vyzaduJ~ častého

Chceme-li b ~ 1 stlOm?vocny.
užitku podáv~lo y nalu O~ocne -stromovi též
k ' musuue Je hno iítí oo 010 stromu kypřit; ~l 1 a puduN' ,.' 1"1I.

apadne Jest, že tak m '1 'v ,
pohnojení Ovocného stro a o v se pomysb na
moví jest kapitál ktmu)hkdezto ovocné stro-
skvělé úroky bMe' ~č erer o khos1?Odář velmi
času věnuje. ,( mu ta malo ~ráce a

Jest to naší svato .
tento kapitál který ná u P?ym?ostí, bychom
chalí ne'eno~ m na Sl predkové zane-
valí, 'ale ~i také ~~~~~~~i~ své potomstvo zacho-

K hnojení Ovocného stro ' v, ,

~noje chlévského dobře zahnif~Vl p~uzlva se
casto močů.vkou polívan' h . ~ to a omopostů
mu hlubo.ce zaryj ou. yc, Jez se okolo stro-

Užitečná hnojiva jso té v d
řecrva, jako: krev rohov~ ez o padky ze zví-
z k1iháren' odpadky taklll~, pazoury, odpadky

h '1' ' ove musí býti n . -za Dl e, pak vodou rozřed v , k v v eJ.plv
kravského výkalu přimích ~ne, cemuz se neco
• Též hnojivem stromo:; užitečn' .
čůvka, kterou jest potřeb' dřf Y?I J:~t mo-

l nve rozředíu, než
4
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sek hnojení neb polívání použíti může; sa-
motna bez přimíchání vody jest palčivá a tudíž
pro stromoví škodlivá.

Bychom: tak rozředěným hnojivem ovocné-
mu stromoví dobře posloužili, není na tom do-
st,i; že jenyrchn! půdu okolo stromoví polí-
.vame; ono Jest treba o to se starati by se též
spodní vrstvě takového pohnojení' dostalo'
k tomu cíli se okolo stromu udělá několik kol-
mých děr a do těchto se rozředěllé hnojivo
nalévá.

Velmi užit~čné jest zalévání ovocného stro-
~noví. jarního čas~, když kvete; v ten čas vy-
žaduje koruna nejvíce potravných látek od ko-
i'~nů, a?y se. záro~ky ovocné mohly rychle vy-
vmovan , neisou-íí kořeny následkem velkého
sucha neb hubenosti půdy y stavu požadavkům
koruny vyhověti, opadává květ a s ním záro-
~e? z~l:odek na ovoce. :Ačkoliv v rozsáhlých
stěpnícrch by to bylo s velkými obtížemi spo-

jeno, přece však, v uzavřených zahradách toho
. prostředku se použíti má, jmenovitě u druhů
velké 'ovoce nesoucích, pak u broskví a meruněk.
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,Za poslední doby dostalo' se nálP z. Cl-
zozemska více druhů nově vypěstovaných
mezi nimi též zvlašť velké a chutné ovoce ne~
soucích ; avšak mnoho se jich pro naše ponebí
nehodí, jelikož jsou choulostivé a méně trvan-
livé a vyžadují půdu kyprou, úrodnou a hlu-
bokou; většina druhů těchto se muže jen
v uzavřených zahradách pěstovati .

§. 68.

Rozpukání kůry.
To se stává, když v měsíci listopadu a i

v prosinci povětrnost jest mírná, bez mrazu, a
tudíž šťá~ bez přestání z kořenů do stromu
vstupuje a náhle na to tuhé mrazy nastanou:
štáva se pod kůrou zarazí, zmrzne a následkem
tím kůra trhne. Totéž se může i na jaře státi'
za počasí měnivého. .

Když mrazu již více není, kůra se až do
zdravého vyřízne, stromovým nátěrem omaže a
obváže.

oaeu VII.

§. 67.
Hlavní nemoce stromů a jich pŮÝod.

, První a hlavní příčina, která podává často-
krate .podnět k nemocem, jest ovocnému stro-
moví daná nepřiměřená poloha a půda. .

Kdo chce ovocné stromoví sázeti nechť se
tedy obrátí na znalce, jenž mu POl:adí jaké
druhy by pro svou půdu a polohu voliti měl.

§. 69 .

Churavost koruny.

U mnoha stromů pozorujeme, že větvičky
v kornně odsýchají a strom zkázu bere; pří-
čina toho, bývá, buď že strom jest příliš úrodný
a koruna již vyžita, neb půda hubená, a pal-
čivá; a tudíž kořeny důstatek potravy nemají.

Nejprvé jest potřebí takovému stromu
k bujnosti dopomoci ; to stává se seřezáním
koruny. Za druhé též zlepšením půdy ovocnému
stromu k bujnosti dopomůžeme; to se stane,
když šp-atnou půdu z. kořenů odebéřeme a'



..

76
dobrým kompostem, s uhnilým hnojivem pro-
míchaným, nahradíme.

Též polévání tekutým hnojivem koná dobrou
službu.

§. 70.

Rak.
Jest to nemoc ovocnému stromoví velmi

škodlivá a tudíž rychlého prostředku vyžaduje.
Neduh tento spatřujeme nejvíce na stro-

moví ovoce jádrového; zvláště renety jím trpí-
v~L . .

. Často povstává taková nemoc od nahodi-
lého poranění stromu.

Jak neduh takový na stromě shledáme,
jest třeba místo' takové až do' zdravého vyříz-
nouti, strompvým nátěrem omazati a obvázati,
aby nátěr neopadal.

§. 71.

Spála.
Neduh tento shledáváme nejen u stromu

starších, nýbrž i u mladých, nově vysázených.
Namnoze se udává, že spála povstává

nátlakem šťávy, kteráž v buňkách se shro-
mážduje a při dost malém poranění vytéká.

Povážíme-li ale, že týž význam pochází od
slova spálenina - a v skutku takové místo
vyhlíží, jako by kůra na kmeně připálena byla,
_ uznáme, že spála nemůže povstati jakýmsi
nahromaděním, nýbrž spíše nedůstatkem šťávy.

Častokráte jsem bedlivě ·sledoval neduh
tento na ovocném stromoví a shledal jsem, že
se taková místa nacházejí na kmeně k polední
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straně, kde se slunce
v půdách suchých palč' ~ahrsky svými opírá

Neduh tento' uch IVyC. a P? návrších. '
zvláště jsou-li vYSázenyvacuJ'~dpejVíCe jabloně
kovité. v pu e palčivé a štěr~

Protož jest záhodno kd .
moví v p' ůdě palči ' e jest ovocné stro-
kd ve a po ná ." h 'e se slunce s ' . VISIC vysazené
je často stromoV;~1 p~p,rsky celý den opírá'
zvlášť jest dobře yr ~aterem tlustě omazati;
použíti. vice ravského výkalu k tomt;

Mladé stromečky ,
zapotřebí v poloh' h po vysazení toho maJ'í
m ' , ac takovych kd bOVI tun neduhem tr 'I ,e y stro-
uchránily. . 1pe o, aby se proti spále
. Povstane-li ned h t t' .

h~dné půdy, není ra~no ~n o n~sle;Ikem nepří-
místa vysazovati. Jabloně více v taková

. Namnoze jsem to 'hl d •
nově vysázených kt', s ~ al u stromečků
v sobě ze školk '. .ere mely' záľodek spály
let ,~éle ve škOl~~ S;1~~~~n ~yto o byly ~ něk?lik
~UdIZ zakrněly a jejich ./ ,P?de .pestovany,
spatné a scvrklé' ~m .rni ustrojs byly tak
potřebných látek' z~, ne yl!, .v stavu důstatek
budoucí jaro zásO~i~i.e opatntI, tím méně pro

Když takový stromek ' dř
co na něm shledáme 'IV} sa nne, bývá první
kde se slúnce on' : ~pa a, a to v místě tom'neJvlce o " . . ,sobením slunce vypáří . opira, jelikož se pů-
kterou stromek v sb' jeds~e .ten zbytek šťávy

Ab o e u rzuje 'ych se o věci té lé . v

říznul jsem kousek kůr e epe presvědči1, vy-
'stromku ve školce' .u~y. na ~~~ovém mladém
cevy: úplně nevyvi~uť; J~~mJ}Z P?dotkl, byly
kdezto u stromů bUJ'llY'~h ~llako rehka, a, drobivá,

je ura .pruzna, hebká.

r
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. v Protož zajisté každý sám ' v, v •

třeba k 'sázení voliti stromky buv.az,l, ze Jest
dobré a 'k li ujne z půdy
b

," ni o IV stromky zakrnělé z p'ůdy hu-
eJle. '

§. 72.
Mechovina.

a po~~~~1es~t~,0~né~nf stromoví velmi záhubný
slunce a v~duclz ~~St coruna p@iš hustá, kde

, pns upu nema' mech '
vrce po větvích rozkládá ků 'd se VIC a
bovatí a jeliko v , ' ura po mechem hon-, az vypary od há .usychá '1 dk . ac ázetí nemohou

M n:s e
l

~l? t?!10 jedna větev po druhé:
ec s OUZI tez za ochran '1" .r

h~l1yZU,.do něhož on svs: ~ajíčka k~ad~es ~ere~u
~~~~ ZImou, cht;ání ; odt~d vycházejí P~kv ~::

y, které nam ovocne stromoví ožf "Nejp . t v b v ziraj).
br 1" . rv. Jes tre a neco větví v koruně ode-

ra I, slunc} a vzduchu přístupu opatřiti m h
a starou kůru na stromech řád v v ' ~cstromové , v. • ra ne oškrabati a

, . ym nátěrem nejenom kmen ale' ětnatíratí. ,lve ve

a ne~.~~hll0e,vin~dPovstává též následkem hubené ---
\ pu y.
b I !Cdbe by, strom mechem jiŽ tak uchvácen

yi, ze y vetve v koruně os' hl'
korunu seřezati zmladiti yc a Y', tu Jest ~.řeba
několikráte zalé~ati. I I a tekutým hnojivem

§. 73.

N~úrodnost stromů.
Je-li strom zdravý bui ,vvhonů tvoří a <<;;] '} a ujny, mnoho vodních~,.. zaane 10 ovoce nepodá c • t h

.pncma bvvá buď že tr v, ov v~', o omokré půdě '. S 10111 V pnhs bujné neb .
u e vsazen Jest.
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U takových stromů dělává se s velkou opa-
trností a s ušetřením lýka několik kolmých řezů
na kmeně do kůry, a sice na-západní a severní
straně.U vykonání této práce jest třeba voliti sobě
jarního času den slunečný a nazýváme takovou
operaci pouštění žílou.

. Kdybychom byli nuceni pouštění ještě je-
_dnou opakovati, nemá se to na tomtéž místě

státi, nýbrž vedle rezů předešlých..
§. 74.

Medovina.
Medovinu vidíváme' na ovocném stromoví

často letního času za měnivého počasí, kde po
přílišném horku náhle studená povětrnost na-
stane; totéž se může po teplém dešti obje-viti,
kdyby zima následovala.

Medovina. jest lepkavá; sladká, na spůsob
krupiček po lupenech jako rosa vystupující te-
kutina; za teplého počasí na jaře, když stromoví
jest přes zimu odpocaté, šťáva v stromoví bujně
proudí, a tu všechny ústroje, zvláště pak listy
bývají naplněny; nastane-li náhlá a stuclená po-
větrnost, 'Qývají lupeny nejvíce uchváceny, jeli-
kož jsou jemné a tudíž v tom úchvatu a nízké
teplotě nespůsobilé, aby - šťávu spracovaly, za
kterouž příčinou šťáva sobě jinou cestu nalezne
a po lupenu ve spůsobu buněk se vypařuje.

Jelikož jest medovina sladká, přiláká množ-
ství hmyzu a mravenců, kteří velké škody na
'Ůvocném stromoví spllsobují. Teplý dešť jest

, nejvydatnější prostřeclek, jímž se tupeny oplá-
chnou. Je-li "méně dešťů, tu jest nutno stro-
moví Jlostřikovati vodou, do níž se něco íuhové
vody přimíchalo.
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§. 75.

Tok klovatiny.

Neduh tento nachází se u stromoví ovoce
peckového, u stromu bujných a povstává násled-
kem úrodné, bujné a vlhké půdy, kterou bro-
skev, meruňka a třešně nesnese.

Velmi dobrý prostředek jest časté vymývání
místa takového, kde se klovatina vyprýšťuje,
čerstvou vodou a přikládání vlhkých obkladů;
též dobrou službu dělá časté tření takového
místa štovíkem, ano i patřičné .omazání strome.
vým nátěrem jest u broskví a meruněk velmi
užitečné.

Oddil VIII .

§. 76.
Škůdcově stromů.

Není snad žádný strom, který by měl tolik
škůdců a nepřátel, jako strom ovocný; nejen že
ovoce i strom trpívá nátlakem povětrnosti, ale
i všeliký hmyz jej ničí. První úlohou každého
občana jest, by stal se ochrancem ptactva, a
obce měly by nad tím samy bdíti a škůdce pta-
ctva přísně trestati, neboť ptactvo jest nám v
tom ohledu velmi užitečné,

V takové krajině, kde se ptactvo zdržuje,
jest málo housenek k spatření, anot jich ptactvo
pilně obírá.

Jako člověku jest třeba čistoty a ošetření,
tak strom ovocný vyžaduje, abychom jej každý
rok od mechu a staré kůry čistili.
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§. 77.
Chroust.

Za teplého počasí v měsíci k~ětnu v~1é,zá
chroust ze země, některá le~a az u velikém
množství; za dne sedí ukryty pod Jupen~ na
stromech a lupeny ožírá ,tak vrychl:" ze v něko-
lika dnech jsou stromy uplne obezrany. o • v

Zde jest prospěšno chrousty se ~tromu pIln:
setřásati a sbírati' sebraní chrousti se usmrtí,
na kompost vloží 'a nehašeným ~ápne1~. posy-
pou, načež v pozdější dobu dobre hnojivo po-
dávají.

§. 78.
Kůrovec ovocný.

Brouk tento nacházívá se pod kůrou blíže
větví, kdež sobě průchody vyvrtává, v kterých
pak přezimuje. . v ."

Samička klade na jare vajíčka, z kterých
se v krátkosti brouci tito vylíhnou a velkou
spoustu na kmeně spůsobují. o , •

Kůrovců máme více druhu; mnOZI mezi
nimi se až clo kmene z~vrtávají, .ně~,teří hnízdí
pod kůrou a kůru od dreva oddělují. vo v

Taková místa poznávají se po c~rvotocme;
neb po vytékání šťávy a)est třeba I,UlstOt~kove
až do zdravého vyřezati, brouka 1 s hn~z,den~
vyhledati 'a stromovým ~~těrem, strom ~~n.e
omazati; .mimo to vyžadují takove stromy rad-
ného pohnojení.

§. 79.
Hlohovec.

Hlohovec jest obyčejný bílj
klade svá vajíčka na líc lupenu,

motýl, který
z nichžto se

4*
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v měsíci červenci nové housenky vylíhnou, lu-
pen pavučinou popínají a sežírají. Na podzim
přitahují housenky k větvím zvadlé listí, v němž
sobě hnízda dělají a přezimují; pilné obírání

rinutého listí jest tu jediný prostředek: .

§. 80.

Housenka prstýnková.
Tato jest velký nepřítel ovocného stromoví; .

samička nalepuje svá vajíčka kolem větviček ve
spůsobu prstýnků; jest tudíž třeba prstýnky v
zimě a časně z jara pilně sbírati.

Housenka jest asi 2" dlouhá, barvy hlíno-
žluté a na předních křídélkách má dvě hnědo-
červené prouhy.

V máji se prstýnkové housenky líhnou a
u velikém množství pod větvemi shromažďují;
z rána, pokud ještě chladne, zdržují se pohro-
madě a tudíž je můžeme úplně zničiti.

Kdybychom takových housenek záhy nezni-
čili, utrpí stromoví značnou škodu, jelikož se
rychle' rozlízají -a strom příliš ožírají. .

§. 8l.

Piďálka.
Housenka tato náleží v řadu nejzáhubnějších

nepřátel ovocného stromoví; motýl sameček, kte-
rý nejprv vyleze, jest malý, šedohnědý, s rozta-
ženými křídélky; samička jest tlustá, majíc kří-
délka nepatrná, k lítání neschopná, a protož od
stromu k stromu leze a na nich vajíčka klade.

Sameček, který celý večer poletuje, nechá
se zničit tím, když blíže sadů na více místech
několik otepí slámy zapálíme; samečkové při-
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bližují se u velikém množství k samému ohni,
a ,tu s popálenými křídélky na zem padají a
neškodnými se stanou.

, Samičky ničíme tím spůsobem, že připe-
vnime kolem kmenu as 31 (1 m.) od země 311

n~b 411 (1 dm.) ~iroké p~sky z plátna neb pa-
~IrU a tyto _pak J~koukohv lepkavou látkou po-
trem~; kdyz sall1lcka. na strom leze, přilepí se
TI_apask~l a, ostane .':lset. Nátěr na páskách jest
treba zacas~~ ?bnovltl a nalepené samičky zničiti.

Jest práti, by se spusobu tohoto k ničení
hmyzu vůbec používalo.

-

Díl III.
o a e.s i I.

§. 82.

Rozdělení ovoce a zužitkování jeho.

Ovocná rostlina, je-li sama sobě ponechána
~~1fšl~~htěna" nepěstována, jest planá a ovoc~
JeJl tez plane; je-li na umělý spůsob ušlech-
t~na, p~~tována, na~ývárr:e )ej~ stromek štěpný,
ušlechtilý, .~ ovoc.e Jeho stepne, požívatelné.

Ovocné rostlmy, které se všeobecně v naší
krajině pěstují a kteréž nám hojného užitku po-
skytují, ano i k rozmnožení obchodu slouží
jsou: jabloň, hruška, šveska, třešně réva vinná'
vlaské a lískové ořechy, rybíz, sl~ska, .malina:
Broske,: a m~ru~~a. s~ u _nás jen v ohražených
prostorách pěstují, jelikož teplejší polohu vy-
žadují,
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. Rostliny, o nichžto zde pojednáno, jsou vů-
bec dřevovité a dělí se na tři druhy, totiž: rost-
liny s trvalým, úplně vyvinutým kmenem a
upravenou korunou; k těmto patří: jabloň, hru-
ška, třešně, všeho druhu švestky, ringloty a
vlaský ořech.

Rostliny keřovité, které vyhánějí z krkú
kořenového více výhonů vedle sebe, mají sice
dřevo stálé, netvoří však žádného přirozeného
kmene s korunou; sem patří: gdoule, réva vinná,
ořech lískový, rybíz, srska. .

Rostliny polokeřovité, které tvoří výhony
pro jeden rok, aniž by měly dřeva stálého, jsou
malina, ostružina a jiné.

Ovoce rozdělujeme:
a) dle přírody,
b) dle užitku,
c) dle času uzrání.

§. 83.
a) Dle přírody.

1. Jádrové, 2. peckové, 3. skořepinové
o vo c e.

1. K ovoci jádrovému náležejí jablka, hru-
šky a gdoule, jelikož semeno jejich uvnitř šťáv-
natých dužin v [adřincích s průhlednými šu-
pinamiuzavřených se nacházf, Zevní částě dužin
nazýváme ovocem a můžeme je požívati. ,

2. K peckovému ovoci náležejí švestky,
ringloty, mirabelky broskve, meruňky a třešně.
Semeno jejich jest v tvrdé, kostnaté šupině uza-
vřeno; tato kostnatá pokrývka teprv jest ovo-
cnou štávnatou dužinou potažena, kterou buď
'čerstvou s.e stromů požívati neb k sušení a na
zavařeniny používati můžeme.
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3. K skořepinovému ovoci náležf vlaské
a lískové ořechy a kaštany, poněvadž semeno
jejich, které vlastně požívati můžeme, tvrdou,
dřevnatou šupinou uzavřeno a tato ještě zele-
nou, žilovatou kůrou potažena jest, která poži-
telna není.

§. 84.

b) Dle užitku.

1. Tab u lov é o v o c e; 2. H o s pod á ř s k é
ovo ce.

1. Tabulové ovoce bývá vždy dobré chuti,
jemné a slušně upravené; většina druhů těchto
pěstuje .óse na nízkých stromech (zákrskách)
v uzavřených zahradách.

2. Hospodářské ovoce vyznamenává se
svou úrodností a trvanlivostí, a má tudíž pro
rolníka i pro obchod ceny větší ..

§. 85.

o) ple času uzrání.

1. Let ní, 2. pod z i m ní, 3. z i m n í o v o c e.
1. Letní. ovoce zraje od června až do

polou září, a obyčejně se čerstvé se stromů
požívá neb suší.
, 2. Podzimní ovoce zraje od, začátku října
až do konce listopadu: mnohé druhy jeho dají
se delší dobu čerstvé udržeti, některé jen ně-
kolik týhodnů.

3. Zimní ovoce počne zráti}T prosinci;
když jest již očesáno a uloženo, dá se celý
rok čerstvé uchovati,
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Hospodář nechť pěstuje takové, ~ruhJ ovo~

ce, které se v té krajině daří a· stálé a úrodné

jsou. V některé krajině nacházíme mnoho druhyů
letního ovoce zvlášť hrušek; když se ho ne-
který rok hojně urodí~ má jen ~alou c:~lU, ar:o
časem je hospodář a~1 odpro~~t~ ne~1Uze; ac-
koliv ovoce letní může se sušiti, ~oz v mnohdy
hospodáři nezbývá v, tu. dobu tolik casu, by
se sušením mohl zabývati, . y,.

Protož jest radno p~s!o~.::tl ve~smou ovoce
zimní, jelikož na podzim JIZ ovse~ !oln~u
snáze jest ovoce se stromů pohodlně -očesatí a
uložiti.

Jak semeno uzrálo, vykonal strom povin-
nost od přírody jemu vytknutou; štopka již
více nesouvisí s ústrojím stromovým a ovoce
jest již samostatným plodem. Pak i list od-
padne, jehož strom pro svou činnost více za-
potřebí nemá, a k odpočinku se připravuje.

Příroda to již sama tak upravila, že jest
nám možno celý rok ovoce čerstvého požívati,
když jím opatrně zacházíme a na zimu je řádně
ukládáme.

Česání ovoce budiž s velkou' opatrností
vykonáváno, neb potlučené a omačkané ovoce
.nemá trvanlivosti, brzy hnije a nakazí druhé.

Očesané ovoce neukládá se hned do bytů
zimních; nýbrž ponechává se 10-14 dní na
čerstvém povětří.

Renety mají tu vlastnost, že rády vadnou,
a .protož se ponechají nejdéle 4-5 dní na čer-

. stvém vzduchu a pak na studená, mrazu. ne-
vysazena místa uloží; totéž vyžadují veškeré
druhy ovoce, které až k jaru na ležení dozrá-
vají. . .

Dříve' než se ovoce do zimních bytů uloží,
jest třeba, nakažené odstraniti, by později ne-
nakazilo zdravé.

V pytlích není radno ovoce odvážeti, jeli-
kož by se omačkalo, pročež se má použíti kosů
uebo beden.

K 'česání a odvážení ovoce máme sobě
voliti počasí suché a příznivé, jelikož ovoce
vlhké do zimních bytů uložené, plesniví a hníje.

Pro uložení ovoce zimního zhotoví se po-
lice z latí neb tyček; tyto se kladou as 2 mm.
od sebe, co by ovoce nepropadlo a: vzduch měl
všady volný přístup; police se pokladou su-
chým listím hruškovým neb dubovým, což jest

§. 86.

Uschování ovoce čerstvého.
Aby se ovoce po delš~ ~o?u čerstvé a ,Při

dobré chuti udrželo, . to zavisi od dokonaleho
uzrání a opatrného sčesání. .

Ovoce semenem svým samo nám dospělost
svou jeví; jakmile s,e~enó d~~~ává trr;a;o,!
barvu, jest tu znamení, z~ se bh~1 doba l:zram.

Ovoce letní jak uzraje, mUSI se take hned
spotřebovati neb sušiti, jeJik?ž se n~dá dlouho
čerstvé udržeti; chceme-l~ prec ,letn~ ovoce, po
více dnů čerstvé uschovati, musime J~ o neko-
lik dnů dříve očesati, než úplně uzraje.

Ovoce Zimní třeba -mělo již semeno černé,
přece čerstvé se' stromu, požíva~· neymůže~e j
ono po delší dobu uložene teprv u"pl~e doz:ava
a své pravé chuti nabude; protoz~ Jest treb~
zimní ovoce co nejdéle na- strome ponec~atl.

. Nechá-li se ovoce se šťopkou samo,c~te s~
stromů sníti, pak jest nejvyšší čas ovoce očesatí.
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pro uschované ovoce velmi užitečné, a na to
pak se ovoce řídce klade.

Renety mají dužinu řídkou a jemnou, tu-
díž k hnilobě více náchylnou, protož je musíme
na police řídce klásti; zimního času jest třeba
ovoce často přehlížeti a všechno nakažené od-
straniti.

§ 87.

O užitku ovoce jádrového. ~

Ovoce můžeme nejen čerstvé se stromů
požívati, nýbrž ho i k sušení a vyrábění la-
hodných nápojů používati.

Urodí-li se některý rok množství ovoce a
mělo-li by ceny nízké, může použito býti k do-
bývání moštu; jest to n-ápoj velmi zdravý a
občerstvující, jehožto se v Německu, v Horních
Rakousích a Stýtsku vůbec používá, _ "

Bylo by přáti, aby i u nás v Cecriách tak
bylo. anof to jen nepatrného nákladu vyžaduje.

§. 88.
Dobývání moštu z oxoee jádrového.

Trvanlivý a dobrý mošt podávají jablka
míšenská a všeho druhu renety.

Hrušek používají se druhy více trpké, pod-
zimní a zimní, jelikož důstatek moštu podávají,
jako: hruška šampaňská, pláňka poustevnická,
hruška dlouhošťopková, důlovice a j.

K lisování lze jest všeho ovoce použíti;
druhy sladké podávají ještě dost dobrý mošt,
nemá však žádného trvání a musí brzy spo-
třebován býti.

89
Ovoce padaného, bylo-li zralé, používá se

též k lisování; ponechá se několik dnů na
hromadě, by lépe dozrálo, a před lisováním
všechno nakažené s~ odstraní. .

K lisování jest třeba ovoce úplně zralého'
je-li to ovoce zimní, ponechá se očesané 3-4
~ýho~ny n~ hromadě na č~rstyém povětří, by
uplne dozralo; ovoce podzimní ponechává se
jen 14 'dnů na hromadě a může se ho pak
k lisování použíti.

K 'lisování není radno ovoce na koši u-
mleti, takové tvoří mnoho kalu a nerado se
čistí; ono se má dobře rozmačkati neb utlouci
pak se dá z něho šťáva lépe vytlačiti. '_
. K mačkání. ovo?e používá se mlýnku, který
Jest ze dvou klikami pohybovaných válců proti
sobě stojících zřízen; válce musí býti tak se-
staveny, bychom je mohli rozvolniti" a po přání
ovoce buď na větší neb menší kousky rozmačkati.

Kde by mlýnku nebylo, utluče se ovoce
v dřevěných nádobách, utlučené neb umleté
ovoce vloží se do pytlů z řídkého plátna a na
lisu se vytlačí.

Vytlučený mošt se ponechá as 24 hodin
v kádi v teplém místě, až by se kaly usadily'
káď musí být dole opatřena otvorem, do kte~
rého se pípa nastrčí.

Na otvor, kudy mošt odchází, přidělá se
buď řídké plátno neb z proutí upravené husté
cedistě, aby větší kousky nazpět zůstaly a' mošt
čistý byl; po uplynulém čase mošt se stáhne
do sudů.

Pro mošt jest třeba použíti nádoby po
vlně, anof to na zlepšení moštu působí; není-li
takové, může se použíti nádoby po líhu, která
ovšem řádně vymyta býti musí.
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Stažený mošt se uloží do sklepa; jelikož
trvanlivost a dobrota moštu na pravém vyky-
sání záleží, musí míti sklep, kde mošt je k vy·
kysání uložen, od 8 do 10 stupňů tepla. Pa-
dne-li teplota ve sklepě na4l', nemůže mošt
kysati.

Malé nádoby, moštem naplněné, vyžadují
teplotu vyšší, od 10-12°, jelikož pij nízké
teplotě malá částka moštu nekyše ; čím teplota
vyšší, tím prudší Kvašení, čím nižší, tím méně
mošt. kvasí ano v malých nádobách ani nekyše.

Kvašení moštu záleží v tom, že cukr
v moštu vězící se v 'líh a kyselinu uhličitou
mění.

Naproti tomu nádoby velké, moštem na-
plněné, vyžadují teplotu' nižší, 6-8°.

Kaly, které kvašením na vrch vystupují,
jest třeba často odstraniti, nádoby čistiti a za-
časté dolívati, by vždy plny byly, k čemuž se
něco moštu v záloze ponechá.

Když kvašení ukončeno, což se poznává,
že již žádné kaly nevystupují, stáhne se mošt
do menších nádob, začepuje a do chladného
sklepa uloží. _

Kde mošt kyše, nesnrí býti žádné zeleniny
a jí podobného.

§. 89.

Dobývání octa z ovoce jádrového.
K tomu se může použíti všeho ovoce zra-

lého ~ nezralého, ba i nakaženého.
Jak ovoce opadává, sbírá se a ukládá do

dřevěných nádob; když již tolik v zásobě, že
by k lisování stačilo, umele se neb utluče a
něco vlažné vody se přileje,
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Ovoce umačkané ponechá se 14 dnů v ná-

-dobách' a každého dne se jím zamíchá.
Po uplynulém čase' se ovoce vytlačí, do

sudů stáhne a na teplém místě vykvasit po-
nechá; pokud není ocet úplně vykvašen, nesmí
se začepovat, Nádoby jest třeba od kalu čistit.

Když jest ocet již čistý, stáhne se do ná-
dob a do sklepa uloží.

Má-li býti ocet lepší, jest záhodno v čas
kysání 1-- 2 mázy vinného octa do nádoby při-
dati.

Aby ocet brzy kvasil a pěkné barvy měl,
přidává se kousek medu.

Nahnilého ovoce se též používá k dobývání
octa a přidává se vetšinou k ovoci padanému.

Výtlačky, které podaly již dobrého moštu,
použijí se ještě na ocet; takové -se poznovu
do nádob vloží, něco vlažné vody se přimíchá
a ponechají se též 3 - 4 týhodny, až úplně za-
kyšou.

Dále se jimi nakládá, jak již předešle
udáno.

§. 90.

Sušení ovoce jádrového.
Každý druh ovoce se k sušení nehodí;

některé podávají malé výhody, některé sušené
nebývají chutné. .

Jablka sladko-kyselá mohou se k sušení
použíti, jelikož pak uvařena jsou jemné a dobré
příchuti ; jablka sladká sušená a pak vařená
jsou houževnatá; jablka příliš kyselá nepodá-
vají sušená lahodné a dobré chuti.

Hrušek trpkých s dužinou tuhou jest nej-
lépe použíti; máslovice není radno sušiti, jeli-

I.
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kož se nechají čerstvé dobře zpeněžití; při su-
šení šťáva příliš vytéká.

Jablka k sušení se olupují a jádřinec vy-
řízne; malá jablka používají se k sušení celá.

. K olupování celých jablek používá se
strojku k tomu upraveného; jablko_napíchne
se na strojek, několikráte se na něm otočí a
tak se oloupá jablko celé a jádřinec při tom
vyřízne.

. Tímto spůsobem sušené ovoce má velké
ceny, dá se více let .uchovati a v domácnosti

-velmi dobře použíti. .
Hrušky vyžadují na začátku pozvolné to-

pení; když zavadnou, topí se více.
Pro jablka musí býti suška dříve vyto-

pena, aby hned do. úplného horka přišla; tím
se šťáva v jablkách zarazí, aniž by vytékala,
jablka dostanou tvrdou kůru, a ostanou při své
pravé chuti, aniž by se na velkosti tratila.

~ápadné jest, že namnoze ještě nenahlí-
žejí velkou cenu ovoce, a tudíž ho lépe nepo:.
užívají a také dosti šetrně jím nenakládají.

V Německu všeobecně jablka a hrušky
k sušení olupují; vědít dobře, že práce tato
jim bude trojnásobně nahražena,

Každého roku vyvážejí se velké zásoby
ovoce takto sušeného a velké sumy peněz zaň
v zemi ostávají.

§. 91.
O užitku ovoce peckového.

Švestky, ringloty a mirabelky muzeme
.čerstvé se stromů požívati, též k sušení a na
zavařeniny jich upotřebiti.

Když jest ovoce úplně zralé, otrhá se a
dle domácí potřeby suší neb zavářř,
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Očesané ovoce rozkládá se po slámě neb

rohožkách a ponechává se tak několik dnů;
čímž ono lépe ,dozraje, vodové látky vypářf a
tím .lépe se také suší.

Než se počne sušiti, jest třeba, by byla
suška v úplném pořádku, a nebylo třeba po-
zději nějaké opravy konati.

/ Na začátku topí se málo, by se švestky
zvolna zapékaly, jelikož při prudkém ohni by
pukaly; šťáva vytéká a s hořejších lisek na
spodní kape, čímž, se ovoce slepuje a práce
při obracení zhoršuje; ovoce tím utrpí ztrátu
na dobrotě a váze a při tom též neúhledné
býv~ . .

Lísky jest třeba často překládati, hořejší
dolů a' spodní zase nahoru; při tom se musí
otáčeti, by se ovoce všudy stejně sušilo.

Parník u sušky musí býti otevřen, by
pára odcházela, -jelikož by se sušení prodlu-
žovalo.

Švestky jest třeba na lískách často ob-ra-
j ceti, by na ně nepřilehaly a okolo krajů. se

nepřipalovaly.
J Jak se švestky sušiti počnou, jest je třeba

často přehlížeti a sušené odbírati; přesušené
ovoce nemá cenu, anat tu jen slupka na pecce
zůstala. .

Abychom mohli ovoce pro více roků k ,po-
žívání. uchovati, musíme je nejprvé vodových
látek zprostiti a zbývající živé látky umrtviti,
jinak by nám nebylo možno, peckové ovoce po
delší" dobu udržeti.

Následkem vodových částek, které se v pe-
ckovém ovoci nacházejí, proměnila by se cu-
krovatína v kyselinu, od čehož pak ovocehníje.
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Při jistém stupni tepla se vodové látky
vypařj a pak zbývající živé částky umrtvují.

Ze jest ovoce úplně umrtveno (usušeno)
vídno z toho, že se v prstech více nemaže.

•

§. 92.
O sušení třešni,

Třešně můžeme též sušiti, zvlášť když. jich
nazbyt, že by se čerstvé se stromů ani spojte-
bovati ani odprodati nemohly.

Sušené třešně podávají velmi dobrý Kom-
pot, ano namnoze jich i místo rozinek použf-
y~í. .

Třešně se otrhávají k tomu bez stopek.
což pro stromoví velmi užitečné jest, jelikož
se poupata na nesných větvičkách ušetřují,

Na lisky se kladou pořídku, a za horkých
dnů můžeme je sušiti na slunci a na noc vždy
odklíditi ; když závadnou, dosušujf se při ma-
lém teple buď y eusce neb v pekárnách.

Chceme-li jich použíti místo rozinek, jest
třeba, když závadnou, pecky otvorem stopko-
výrn vymačkati a pak je dosušiti.

§. 93.

Výběr stromů pro rozličná místa a polohy.
Dmhy pro studenější kmjiny.

Jablka:'
Ebnerovo dykytové jablko, Fraas, letní

kalvil, červený podzimní kalvil, žlutý Richard,
princově jablko, červený astrakán, bílý astra-
kán, vírginské růžové jablko,' červené panenské - -'.J

jablk«, červené štětínské jablko. i'
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Hrušky:
Máslovice Ober:clickoya,. plaňka mottská,

pláňka z Einsiedlu, německá pergamotka, ze-
lená hruška tabulová, Maria Luiska, máslovice
anglická zimní, pergamotka velikonoční, muška-
telka malá letní podlouhlá.

Výběr druhů do orného pole.

Jablka:
Červený podzimní kalvi], reneta sampaň-

ská, reneta Oberdíckova, reueta orleanská, re-
neta kaselská, reneta anglická špitálská, re-
neta kanadská, reneta podzimní sedavá, ~'enet3,
půlová, princové jablko, zimní zlatá parménka.

Hrušky:
Esperina, Kolomova podzimní máslovice,

sedavá podzimní máslovice, plaňka mottská,
červená děkanská, Napoleonka, Grumkovka,
dobrá Luiska, Kopořečka, Hardepontka, Dielka.:

Výbě1- druhú, k veřejným cestám.

Jablka:
Reneta šampaňská, reneta bredská, reneta

lesknavá, reneta sedavá francouzská, reneta ka-
selská, zimní zlatá parménka, královská krátko-
stopka, Luikové' jablko, cibulové míšenské, ze-
lené knížecí jablko, .zimuí citronové jablko,
Velington.

Hrušky:
Červená' pergamotka, dobrá šedá, Forelka,

anglická máslovice, Grumkovská máslovice,
pláňka mottská, Virguléska, špekovka, ~ apole-
onka, bílá zimní máslovice.

I
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Výběr druhů pro uzavřené zahrady.

Jablka:
Bilý ~imní kal vil, Gariba,ldův kalvil, p~~~

, dzimní kalvil, kořenový rambur, ye. a
hO~JlObl'čka reneta zlatá, reneta anglická, ~e-
OVCI'uU, 'k 1 t' Wagnerovo Ja-
neta orlearrská, parmen a z a~, arménka bílá
blko karmelitská reneta, letní ~ i.. k'

, inka c'ervená zimní parmenka, panzs arozman ,
ramburová reneta.

Hrušky:
Lie lova máslovice, Dielova ~1áslovice,

anglická
g

máslovice,. ko~gres?~~~iteres~~~~~;~i
~erl~\~~ a~:;~\~~~k:,as máslo~ka výtečná
(Beu~:é lj,s~perfin), pergamotka Espere~ova, Ka-
piemontka.

§. 94.

k uspořádání j'ádrového a pecko-Soustava vého ovoce.
lab tk a.

Tato dělíme na sedm r~d~ a více o,drů~
. [-" • II růžova Jablka, III. rama SIce: ..•.•,anace,. h ité VI špičatá,

bury IV. renety, V. pru OVIa, .
VII. 'p'lacatá jablka. ,

Rod 1.

Hranáče.
Tyto mají slušně uprave~é vysedl~k ?r~~:

k .'.. přes celé jablko tahnou, ve L ,
~eI~ ~ead'rinec který bývá 'nestejně usporadan;

vreny J 'V' o

rod tento má tn odrudy.

97

9 d r ů d a 1. Kalvily.
Postava těchto jest více do špičata ; slupka

jest jakoby parou potažena, na ležení dostávají
mastnou slupku, mají lehkou, řídkou a útlou
dužinu, jahodo-malinovou vůni a nechají se
jen v úrodné půdě v zahradách pěstovati.

K těmto patří: Bílý zimní kalvil, dánský
hranáč, červený letní a podzimní kalvil a Gra-
venšteinské jablko.

Odrůda 2. Chřes táče.
Ovoce této odrůdy není parou potaženo,

aniž by dostalo mastnou slupku; má hrubou,
řídkou dužinu a rozeznává se od pravých kal-
vilů tím, že nemá malino - jahodovou vůni;
ovoce, totiž semeno v jadřinci hrká, když se

. jím zatřese, pročež mu říkáme chřestáče neb
klepáče.

Tyto se dobře hodí pro venkovské sady a
štěpnice; k těmto náleží: žlutá pruhová ovčí
hubička, ušlechtilé princově jablko, křivoštop-
katé jablko, anglické královské jablko a j.

O dr ů d a 3. Z Ia t ň á t k a.
Tato mají chuť a vůni kořenatou, tuhou,

avšak jemnou a štávnatou dužinu a jsou větši-
nou okolo kalíšku hranatá.

Tato patří k předním druhům ovoce a ne-
chají se pro každou půdu a polohu upotřebiti.

K těmto ,náleží: Zluté a dlouhé, zelené
zlatňátko, pruhované knížecí jablko, červené
augustinské, zimní kartanské a j.

Rod 11.
Růžová jablka.

Ovoce toho rodu má většinou stejně upra-
vený nevelký jádřinec a bývá na stromě párou. ....6
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do modra potaženo; slupku mastnou nedosta-
ne, a voní jen tenkráte, když je silně třeme;
bývá okolo kališku hranaté, má řídkou, hou-
bovitou dužinu a vydává růžovou příchuť.

Více odrůd patří k vzácnějšímu ovoci ta-
bulovému a jest většinou letní a podzimní.

Rod tento se dělí na dvě odrůdy.
Odrůda 1. Špičatá neb do špičky

běžící jablka růžová.
K těmto patří: Královský prchlec (Taub-

ling), panenské jablko, bílá a červená rozma-
rinka, velký pruhový zimní prchlec, letní hed-
bávné a j.

Odrůda 2. Kulatá růžová jablka.
K těmto patří: Bílé anglické koře-xé ja-

blko, bílý míšeň, pruhové zimní rajské jablko,
letní král, malvazinky, bílý letní kal vil, hranaté
zimní růžové jablko, velké české růžové jablko.

Rod III. I

Ra m b ur y.
\

Jablka toho rodu jsou největší mezi ostat-
ními rody; podoba jejich jest nestejná, větši-
nou z jedné strany vyšší než z druhé, bývají
na kalíšku hranatá, vždy širší než vyšší; mají
sice řídkou, ale hrubou dužinu.

Ovoce toho rodu jest většinou hospodářské
a dělí se na dvě odrůdy.
O dr ů daL J a b 1k a s vel kým j a d ř in cem.

K těmto patří: Červený kardinál, anglický
skvostný rambur (Prahl), bílý letní rambur,
lotrinský rambur, červený zimní rambur, císař
Alexandr, velké nasavské.

~----------~-~ -----------~--~-
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Odrůda 2. Jablka s úzkým j ad.ř in c em.

K těmto patří: Bílý plamenitý kardinál
liberní jablko, červený letní rambur; pruhovanÝ
rambur.

Rod IV.

R e ne t y.
Jablka toho rodu mají útlou, krátkou však

tvrdou, mimo to zvlášť příjemnou dužinu a
patří mezi druhy pěkně utvořeného ovoce· bý-
vají více méně rezovité, jsou chutě příj~mné
sladkonavinulé a mají tu vlastnost, že na le2
žení vadnou; protož jest zahodno co nejdéle
na stromě je ponechati.

Rod tento má čtyry odrůdy.
O d r ů d a 1. Renety jedno bar evné.

Tyto jsou vždy jednobarevné, buď žluté
neb bílé, zřídka bývají na sluneční straně po-
červenalé, spíše rezem potažené; k těmto pa-
tří: renetka z Bredy, bílá vosková reneta,
francouzská reneta ušlechtilá, Dielova reneta
ranní žlutá kořenná reneta, zelená atlasová re~
neta aj.

Odrůda 2. Červené renety.
Tyto mají úplně čistou jednu barvu, zvlášť

na ,straněsluneč.ní a nebývají- rezovité ; k těmto
patrí: Muskátová reneta, ušlechtilý zimní mí-
šeň, pruhovitá podzimní reneta, anglická čer-
vená parménka, Derelova zlatá reneta a j.

O dr ů d a 3. R e ne ty š e d a v é.
. Základní barva jest zelená, obyčejně rezem

potažená, tak že jen místy základní barvu málo
jest viděti; na sluneční straně bývá tmavě
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barvené; k těmto patří: Pravá šedavá fran-
couzská reneta, šedavá podzimní reneta, kože-
n.á reneta, anglický ranní kořenitý pepák, po-
zdní žlutá reneta, anglická špitálová reneta aj;

o dr ů d a 4. R e n e ty zlat é.

.-7 Základní zelená barva se na ležení pro-
mění do zlato-žluté; po ovoci jsou viděti známky
rezavé. v mokrých letech vždy více, při tom
však přece zlatou barvu jest viděti; k Amto
patří: Zlatá mouřeninka (Gelbmohr), holand-
ská reneta, anglická zimní parména, orleanská
reneta, královská červená, krátkošťopká reneta
a renetka z Monsu .a j.

Rod V.

P ru h ov it á j a b 1k a.
Ovoce toho rodu jest většinou celé, zvlášť

ale na sluneční straně červeně pruhované a ja-
dřinec pravidelný.

Ovoce toho rodu jest sladké, jen některé
druhy mají navinulou chuť a vadnou, když se
brzy česají; jest 'příliš vděčné, má velkou c~nu
pro hospodáře, i odporučuje se rod tento vse-
obecně k rozšíření.

Rod tento má čtyry odrůdy.

Odrůda 1. Pruhovaná s p l o š tě n á ne b
. ploská jablka.
Tato jsou do široka sploštěná, u kalíšku

a štopky stejně smáčknutá, širší než vyšší;
k těmto patřr: Pravý zimní pruhován, ~ran-
couzské navinulé, ploské růžové jablko a J .:
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O dr ů d a 2. K ů žel o v it á, p r u h o v it á j a-
blka.

Ačkoliv tato zprostřed ke kalíšku se zú-
žují a na pohled špičatě vypadají, jsou přec
širší než vyšší, K těmto patří: Pruhovité zimní
sladké jablko, červený trvanlivý pruhovan, e-
látovo jablko a j.

O dr ft d a 3. Pod 1o u h I á p r u h o v i t á. j a-
blka.

Tato se buď od šťopky ke kališku zúžují
.neb z prostřed ke kalíšku a štopce špičatí.
K těmto patří: Velké a malé porýnské jablko,
válcovité jablko a j.

O dr ů d a 4. K u lat á p r u h o v.a n á j a b 1k a.
Tato jsou stejně široká s výškou a mají

postavu úplně kulatou. K těmto patří: Pru-
hované holandské panské jablko, malý zimní
zlatý pruhovan.

Rod VI:

Špičatá jablka.
;rato mají pravidelný jádřinec, nejsou op á-

ř e n á anipruhovaná; dle těchto dvou známek
se od všech ostatních rozeznávají; mají špiča-
tě kulatou postavu a nevadnou. Jest to větši-
nou ovoce hospodářské a odporučuje se všeo-
becně k pěstování.

Rod tento má dvě odrůdy.

Odrůd~ 1. Podlouhlá špičatá jablka.
K těmto patří: Krvavé jablko, melounové

jablko, královny Aloisie jablko, knížecí jablko.
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Odrůda 2. Špičatá jablka.
Tato jsou pravidelně širší než vyšší ;

k těmto patří: Meisnerovo korunní jablko, bílé
jablko a j.

mek ovocných to není odrůda 1., neb chře-
.stáče odrůda 2., neb zlaťátko odrůda 3.

Tot pravý klíč k pochopení soustavy ovocné,
která nám má posloužiti, bychom ovoce nám
neznámé poznali, do kterého rodu patří ~ posou-
díme-li jeho cenu, zkoumáme též, zda-li ovoce
jest tabulové neb hospodářské, zdaž se nechá
všude pěstovat a má-li cenu pro hospodáře.

Hrušky.
Diel rozdělil hrušky na šest řádů, každý

řád ve tři skupeniny neb podřadí a sice: 1.
podřadí širší než vyšší; podřadí 2. stejně vy-
soké a široké; podřadí 3. vyšší než širší; ač-
koliv doznal sám, že jeho soustava hrušek pro
pozdější dobu nevyhoví.

Ovocnou soustavu Dielem uspořádanou
opravil Dr. Luckas, jenž pořádá jablka i hrušky
na 15 řádův, každý řád na 3 podřadí 'S písme-
nami a), b), c).

U jablek: a) otevřený kalich,
b) polootevřený kalich,
c) zavřený kalich .

. U hrušek: 11) dokonalý hvězdový kalich,
b) přímý kalich,
c) nedokonalý rohovitý kalich.

Začátečníkovi při určování ovoce jemu ne-
známého spůsobí to ovšem mnohé obtíže, než
v stavu jest s určitostí rody a odrůdy rozlič-
ných druhů rozeznati.

K snadnějšímu pochopení pro začátečníka
zkrátil. jsem soustavu hrušek Luckasem uspo-
řádanou na sedm rodů. Sest jich jest zcela
přirozených co do dužiny, tvaru i chutě, rod
sedmý jest umělý. neb výpomocný, jak již Diel
sám byl uznal.

Rod VII.

Ploská jablka.
Tato jsou širší než vyšší, jednobarevná,

nikdy pruhovaná ; za horkého a slurrčného
leta se však přece stává, že některá bývají na
slunečné stráně červeno-barevná ; dužina jest
řídká, měkká, ovoce nedostane mastnou slupku
a jadřinec jest pravidelně upraven.

Rod tento má dvě odrůdy.
Odrůda 1. Pravá ploská jablka.
Šířka mezi výškou jest tak nápadná, že

se oko nad tím pozastaví, čímž se odrůda tato
od ostatních rozeznává; k těmto patří : Čer-
vený štétiňan, žlutý zimní a podzimní štětiňan,
zelené knížecí jablko, zimní dykytové jablko aj.

. Odrůda 1. Kulatě ploská jablka.

Šířka s výškou jei:iL uv<ljná; k těmto patrf :
Bílý štětínan, bílé podzimní jablko dykytové,
zimní citronové jablko, německé skleněné ja-
blko a j.

Vůbec dělíme každý rod a odrůdu dle pří-
rody na letní, podzimní a zimní ovoce; na př.
.máme-li jablko a ono má slušně upravené hra-
. ny, jichž většinou bývá pět, a uzralo by do po-
lou září, jest to rod I. letních kalvilů ;
jedině jest nám třeba věděti, která to odrůda,
a tu nahlédneme do soustavy, zdaž podle zná-
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Luckas při své soustavě u jablek i hrušek
poslední tři řády co umělé neb výpomocné vy- .
značuje.

Jako. jablka tak i hrušky Se dělí na letní
podzimní a zimní ovoce, které pak dle příbu~
zenství, jakosti dužiny a tvaru plodu na sedm
rodů a více odrůd. se rozvrhuje.

Rod 1. pravé máslovky, rod II. polomá-
slovky, rod III. 'yergamotky "od IV. lahvice,
rod V. rusletky, :od VI. muskatelky rod VII.
vařivky. '

Rod I.

Máslovky.
Sem náležejí všechny hrušky s úplně má-

slovitě rozpustnou dužinou, příjemnou chutí,
bez rozdílu tvaru. a barvy. Je-li dužina úplně
máslovitá, pak- s vyjmutím pergamotek
vlastní rod tvořících - bez ohledu na tvar ~

. barvu jest ovoce její pravá máslovka, totiž
rod 1. stupně. Rod tento dělím dle tvaru a
rodu na dvě odrůdy:

Odrůda 1. jsou plody tvaru hruškového a
nápodobného pravidelně rostlé, bez hrbolu ..

Odrůda 2. jsou hrušky tvaru nestejného
hrbol ovitého. '

Rod II.

P o lom á s lov ky,

Sem náležejí všechny hrušky s dužinou
polomáslovitě rozpustnou, chut, ~ak stejné
8 rodem prvním; u některých plvuů dužina
chřupe,
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Rod druhý se též jako první na dvě od-
růdy dělí: . ,

Odrůda 1. jsou hrušky tvaru flaškovitého
neb jim nápodobně pravidelně rostlé, bez hl:b?lu.

Odrůda 2. jsou hrušky tvaru hrbolovitého.

Rod III.

Pergamotky.

Hrušky tyto tvoří již samy o so~ě rod p~~-
rozený; ovoce jest tvaru plosko-kulatého, zvlasť
u štopky jest sploštělé. ., 'v, v

Ačkoliv plody rodu .toho m~F tez vuplne .
máslovítou a polomáslovltou. d~7.1~U, prec se
nedají vřaditi mezi máslovky, Je~koz tVv1l;rI;llodu
nám podává sám svědectví, ze tvon J~den
zvláštní rod pro sebe, liše se tím též od vsech
ostatních rodů.

Rod ten se dělí ve tři odrůdy:
Odrůda 1. má dužinu úplně máslovitě roz-

pustnou jako u máslovek.
Od{'ůda 2. obsahuje polopergamotky.

Plody jsou téhož, tva~'u jako u p,rvní odrůdy,
s dužinou polomáslovitou a hrubší. V' •

Odrůda 3. obsahuje vař i vk y. DUZl~aJ~~~
houževnatá ústa svírající; plody tvaru v VIC~ y~
nestejného, , některé příliš velké, př~vcv~ak slrs~
než vyšší; většinou ovoce hospodářské, ,ktere
k sušení a vyrábění moštu dobře se hodí,

Rod IV.

Láhvice (fiašky).
Sem náležejí všechny hrušky tvaru ~plně

fíaškovitého, podlouhlého, se' slupkou nazlout-
Iou, více neb méně tmavou. Ovoce rodu toho
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jest většinou letní a podzimní; u některých
jest dužina jemná, štávnatá, některé mají du-
žinu křehkou; jest to ovoce hospodářské.

Rod V.
Rusletky.

Tyto tvoH pro sebe stejný plod, kterýž se
od jiných tvarem perlovitým rozeznává; ovoce
jest u kalíšku pěkně klenuté a k šťopce sní-
žené, většinou snědé a na slunečné straně tma-
vočervené; dužina jest maslovitá neb polomá-
slovitá, skořicově okořeněná.

Rod VI.
MuŠk,atelky.

Rod tento jest vůbec svou pižmovitou vůní
a chutí znám; ačkoliv jest tvaru rozdílného,
buď podlouhlého neb kulatého, přec však dle
chuti do jiného rodu se vřaditi nemůže.

Rod VII.
Va:dvky.

Sem náležejí hrušky takové, které se jak
dle tvaru tak i dužiny do předešlých šesti
rodů vřaditi nenechají; jsou to hrušky s duži-
nou trpkou~ křehkou a houževnatou, ovoce vět-
šinou hospodářské, hodící se k sušení a vyrá-
bění moštu.

Soustava hrušek,
uspořádaná Dr. Luckasem.

Řád 1. Máslov'ky
s úplně máslovitě rozpustnou dužinou; pravý
tvar hruškový, vždy delší než širší, aneb i
stejné široké.
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v' Řád II. Polomáslovky
s vduz~n?u polomáslovitěpredeslym úplně rovny. rozpustnou, v tvaru

v' Řád III. Pergamotky.
Dužina máslovitě rozpustná t

neb kul~tý, u stopky jsou sPloštělé.
var

ploský

R' da IV. Polopergamotk
D V' Y·

• , uzma polomáslovitá tvaru . k· ,
rad, neb na šťopce a k 1" h J~ v p,redchozl• , a lC u uplostena.

Ra d. V. Zel ené dlouhé hr u š k
Dužina máslovitě neb 1 ' . y.

pustná, tvar jest odlo hlv po omáslovitě roz-
zelená, nemívá žldné' ~ ly ~ebkdlouhý, slupka.
zralosti dostává zelen'o velzatvebS vrny, v úplné• -z u ou arvu

v~ád VI. Lá h v i.c e (flašky).
Dužina máslovitě b 1 'pustná tvar .est dl ne , po omaslovitě roz-

zeleno~žlutá JbýváP~k ~~hlYb slupka žlutá neb
veno-šedým '.rezem Víc~ll~én:r~~~l~~nl~eb čer-

Rád VII. Lék á r nic e
Dužina máslovitě rozpustná . b

sl ovitá, tvaru nepravidelného' boaulne 't'hPolomá-• ,OVl e o
Rád VIII. R uslet ky. .

Ovoce malé neb pro ť dní .žínou buď máslovítou n s re m ;ehkpsti s du-
poněkud podlouhlého' ~~up~om;~lo,vltou, tvaru
neb jen na slunečné' p a yv.a buď celá
vená perlovitá, ěkd strane tmavo-cerveně bar-

, ,ne y rezem potažená.
Řád XL Muškatelky

Dužina piž ité .ovoce letní a lpzmOd°,:"le , chutě, .tvaru rozličného
Zlmm. '
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Řád X. Tavenky (máslovky).
Sem náležejí všechny hrušky, které se do

předešlých devíti řadů vřaditi nenechají; ovoce
prostřední velikosti aneb velké, s dužinou buď
máslovitou neb polomáslovitou, k stolovému
ovoci ještě připatřící.

Řád XI. Ko ř en k y.
Ovoce jak v řádu X., jen s tím rozdílem,

že jest menší a tvaru více méně kulovatého.
Řád XlI. Pod I ou h I é vař i v k y.

Ovoce s dužinou křehkou, tvrdou a řepo-
vitou, sladkou a houževnatou, bez trpkosti, delší
než širší.

Řád XIII. Kul ov a.t é v ař iv ky.
Ovoce tétéž jakosti jak v řádu XII., s ku-

lovatým tvarem.
Řád XIV. Podlouhlé v in a ř k y, též h e d-

b á vnice.
Dužina buď křehká, řepovitá neb' polo-

máslovitá, chuť úplně trpká, svíravá, tvaru po-
dlouhlého; ovoce se velmi dobře hodí k vyrá-
bění moštu a k sušení.

Řád XV. K ulovaté vinařky. ~
Ovoce té samé jakosti jak v řádu XIV.,

s kulovatým tvarem.

Soustava švestek,
uspořádaná Dr. Luckasem.

. Tyto dělí Luckas na deset rodů, každý rod
pak na pět odrůd; u každé odrůdy se znamená
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písmenkou a) velké, b) prostřední, c) malé
plody.

Rod I.

Slívky kulaté (damascenky).
Plod kulatý, dužina šťávnatá, měkká, ovoce

stolové, k sušení se nehodící ; letorosty jsou
buď holé neb chloupkovité,
Odrůda 1. s plody modrými }

n 2. " červenými a) ovoce velké,
" 3. " žlutými b) prostřední,
" 4. n zelenými c) malé.
" 5. " pestrými -,

Rod II.

(S lívky ov áln é (dama sce nky p odl ouh lé).
Průměr podélný větší příčného; plod jest

spůsobu oválného; co se týče jakosti, rovná se
rodu I.

Odrůdy jsou u všech desíti rodů stejné,
jak v prvním rodu naznačeno.

Rod III.

Papše.
Plod jest vejčitý, ku štopce zúžený, leto-

rosty buď holé neb chloupkovité; k sušení se
nehodí.

Rod IV.

Ringloty.
Plody kulaté, dužina příjemné, cukrové

chuti; letorosty tuhé, zavalité, holé.
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Rod V.

S lí V Y V O S k O V é, mi r a b e Ik y.
Plody malé, kulaté neb kulovaté dužina

velmi sladká, příjemná; hodí se též k sušení'
vzrůst mnohovětevný. '

Rod VI.
Š ves t k y.

. Plod )est pod~ouhlý, dužina sladká, slupka
Jez kyseliny; hodí se velmi dobře k sušení'
letorosty holé. '

Rod VII.
P o I o š ves t k y.

Plod oválný, dužina švestkovitá dřevo buď
holé neb chloupkovité; hodí se téŽ k sušení.

Rod VIII.
Švestky datlové.

. , Plod jest dlouhý, eliptický, tak že se
~vym tyare.m, od ost~tní:h značně liší; dužina
Jest ~hvovlta, k susem se nehodí; letorosty
hladke.

Rod IX.
Slíva obecná.

Plod kulatý, na stůl se nehodící.
Rod X.

Trnky.
Slíva podlouhlá, jež nehodí se za ovoce

stolové.
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Str. 17 poslední řádek místo pláňaty e)-e) čti: plá-
ňaty c)-c).

Str. 18 pátý řádek shora místo pláňky e)-e) čti: pláňky
c)-c).

" 39 třináctý řádek shora místo 7 dm. čti: 7 cm.
" 46 čtrnáctý" " " jablka, hrušky a švestky

čti: totiž jablka a hrušky, švestky na 10 m. od sebe.
" 48 osmý řádek zdola místo musí být 6-9' čti: 6-7'.
" 50 patnáctý řádek zdola místo 7 dm. čti: 7 cm.
" 68 čtvrtý řádek zdola místo řez letní nemá již tak vel- ,

ké důležitosti čti: řez letní jest od velké důležitosti.
» 87 čtvrtý řádek zdola místo 2 mm. čti: 2 cm.
» 95 čtrnáctý řádek shora místo reneta půlová čti:

reneta důlová.
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Část 1.:

DBEtA.A~B.
Cena 60 kro

Český sekretář.
Theol'eticko-praktický návod ku zhotovování listů, listin
a písemností všeho druhu, v soukromém i veřejném
. životě potí'ebných.

Sepsal Josef Klika.
Cena 60 kro

-Dobytčí lékařství.
Pomocná kniha pro hosrodáře, žáky hospodářských

škol a milovn ·I,y zvířat vůbec.
Sepsal Julius C. Beránek,

zkoušený zvířecí lékař a učitel zvířecího lékařství
na hospodářské škole v Táboře.

1. díl. S vyobrazením.
Cena 30 kro

Domácí l~uchařka,
čili

kterak se v malých i velkých domácnostech
jídla rozllčnéhn druhu, jednoduchá i úpra-
vnější, masitá i postní lacině.a chutně při-

pravovati, mají.
Sepsaná od Magd. Dobromily Rettigové.

Opravené, rozmnožené vydání.
Cena 50 kro

a
šlechetná Krásomila.

Rytířská staročeská povídka, nově vzdělaná
od L. Lesnického.

Druhé vydání. - Cena 24 kro
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